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51ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 3 DE JUNHO DE 1957
PRESIDÊNCIA DO SENHOR APOLÔNIO SALLES
Às 14 horas e 30 minutos acham-se presentes
os Senhores Senadores:
Vivaldo Lima. – Mourão Vieira. – Cunha
Mello. – Prisco dos Santos. – Remy
Archer. – Victorino Freire. – Aréa Leão.
–João Mendes. – Leônidas Mello. – Onofre
Gomes. – Fausto Cabral. – Kerginaldo Cavalcanti.
–
Georgino
Avelino.
–
Reginaldo
Fernandes.– Abelardo Jurema. – Argemiro de
Figueiredo. – Apolônio Salles. – Nelson Firmo. –
Ezechias da Rocha. – Freitas Cavalcanti. –
Júlio Leite. – Lourival Fontes. – Neves da
Rocha. – Juracy Magalhães. – Carlos Lindenberg.
– Attilio Vivacqua. – Ary Vianna. – Sá Tinoco. –
Lutterbach
Nunes.
–
Adindo
Rodrigues.
–
Alencastro
Guimarães.
–
Caiado
de
Castro. – Gilberto Marinho. – Bernardes
Filho. – Benedicto Valladares. – Lima Guimarães.
– Lineu Prestes. – Lino de Mattos. – Costa
Paranhos.
– Frederico Nunes.
– Pedro
Ludovico. – Silvio Curvo. – João Villasboas.
– Filinto Müller. – Othon Mäder. – Alô Guimarães.
– Gaspar Velloso. – Gomes de Oliveira. –
Francisco Gallotti. – Rodrigo Lôbo. – Daniel
Krieger. – Mem de Sá. – Lameira Bittencourt. (53).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 53 Senhores
Senadores. Havendo número legal, está aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Senhor Primeiro Suplente, servindo de Segundo
Secretário, procede à leitura da Ata da sessão an-

terior, que, posta em discussão, é sem debate
aprovada.
O Senhor Segundo Secretário, servindo de
Primeiro, lê o seguinte:
EXPEDIENTE
OFÍCIO DO MINISTRO DAS RELAÇÕES
EXTERIORES, NOS SEGUINTES TËRMOS:
Rio de Janeiro, 25 de maio de 1957.
DC-13-430. (88) (42).
Visita do Presidente Craveiro Lopes.
Senhor Vice-Presidente:
Como é do conhecimento de Vossa
Excelência, o Senhor Presidente da República
Portuguesa, General Francisco Higino Craveiro
Lopes, deverá visitar o país em caráter oficial, no
próximo mês de junho.
Assim sendo, em nome do Senhor Presidente
da República, tenho a honra de consultar Vossa
Excelência se o Congresso Nacional concordaria em
receber o Presidente da República Portuguêsa
sábado, dia 8 de junho, às 14,30 horas.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos da minha alta estima
e mais distinta consideração. (a) José Carlos de
Macedo Soares.
Carta da Comissão Organizadora da Segunda
Festa do Café, convidando os Senhores Senadores
para as solenidades programadas para os dias 8 e 9
do mês em curso, na cidade de São Manuel, Estado
de São Paulo.
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O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
"Senadores Carlos Gomes de Oliveira e
expediente.
Rodrigo Lobo – Senado Federal – Rio D. F.
Sôbre a mesa uma comunicação do nobre
A fim de evitar graves conseqüências
Senador Leônidas Mello.
decorrentes da sensível diminuição de transporte de
É lido o seguinte:
carvão pela Estrada de Ferro Teresa Cristina e
carência de pagamento com sérios reflexos na
OFÍCIO
economia da zona carbonífera, rogo a Vossencias
intercedam junto autoridade competente para
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado: solução deste importante problema.
Tenho a honra de comunicar a Vossa
Respeitosas saudações. – (a) Américo
Excelência, que nesta data reassumo o exercício de Cadorim – Prefeito".
minhas funções nesta Casa, desistindo, assim, do
O assunto, ventilado por mim ha dias, quando
resto da licença em cujo gôzo me encontrava.
trouxe impressões da zona carvoeira do Sul do
Saudações atenciosas.
Estado de Santa Catarina – sei – também já foi
Sala das Sessões, em 3 de junho de 1957. – objeto da atenção de verba Senhores Congressistas,
Leônidas Mello.
que procuraram o Sr. Presidente da Republica, em
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa fica inteirada. companhia do Diretor do Plano Executivo do Carvão,
Acha-se presente o Sr. Abelardo Jurema, a fim de atender aos reclamos, não só dos
Suplente convocado para substituir o Senhor industriais, mas ainda dos próprios trabalhadores,
Senador Ruy Carneiro, durante a licença concedida na iminência de serem dispensados, em vista do
a esse nobre representante do Estado da Paraíba.
acumulo de produção, sem o escoamento
Nos termos do artigo 8º, parágrafo 2°, do devido.
Regimento Interno, Sua Excelência passará a
Cerca de trezentas mil toneladas de carvão,
participar dos trabalhos da casa, dispensado do no montante de, aproximadamente, cento e
compromissão regimental, visto já o haver prestado cinqüenta
milhões
de
cruzeiros,
estão
ao ensejo da sua primeira convocação.
empanturrando – diríamos, assim – aquele mercado,
Continua a hora do expediente.
determinando
a
paralisação
dos
trabalhos
Tem a palavra o nobre Senador Lino de carvoeiros. Acresce que a Companhia Siderúrgica
Mattos, primeiro orador inscrito. (Pausa).
Nacional, de Volta Redonda, bem como os
Não está presente.
produtores de gás, está buscando no estrangeiro o
Com a palavra o nobre Senador Kerginaldo carvão de que necessita, para movimentação de sua
Cavalcanti, segundo orador inscrito. (Pausa).
industria, visto como o nacional não está atendendo
Está ausente.
as exigências da produção.
Tem a palavra o nobre Senador Gomes de
Desta forma, pela falta de escoamento do
Oliveira, terceiro orador inscrito.
produto nacional, despendemos mais divisas,
O SR. GOMES DE OLIVEIRA *: – Senhor justamente na hora em que procuramos desenvolver
Presidente, Senhores Senadores; acabo de receber a nossa economia, em certos setores, quase num
telegrama do Senhor Américo Cadorim, Presidente acelerado, preocupados exatamente com o gasto de
do Diretório Executivo do Partido Trabalhista em divisas no exterior.
Urussanga, Santa Catarina, no qual pede atenção
Sei, Senhor Presidente, que o assunto já foi
para o problema do transporte de carvão, que, objeto da atenção do Senhor Presidente da
naquela cidade, se agrava dia a dia. Ei-lo:
Republica, como disse ainda he pouco, em vista dos
reclamos que lhe foram dirigidos. Faz, porem, já dois
__________________
meses e ainda no adquirimos – como o poderíamos
* Não foi revisto pelo orador.
ter feito – as locomotivas, que, em numero de quatro
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ou cinco, seriam bastantes para atender às
exigências da Estrada de Ferro Teresa Cristina,
habilitando-a a dar escoamento ao carvão nacional,
uma vez equipada do que mais precisa – máquinas
para comboiar seus vagões.
Já que não tenho oportunidade de me dirigir,
pessoalmente, com a presteza e a urgência que o
assunto reclama, às autoridades competentes, desta
tribuna lanço o meu apêlo em favor não só dos
trabalhadores e mineradores da região carbonífera
do meu Estado, como da própria economia nacional,
congestionada pelo excesso de produto, que não
está podendo ser consumido, precisamente pela falta
de transporte ou, talvez, pela demora na solução dos
problemas, cada vez mais urgentes. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Juracy
Magalhães, quarto orador inscrito.
O SR. JURACY MAGALHÃES *: – Senhor
Presidente, venho à tribuna mais para dizer ao
Senado que não irei falar.
Sabe V. Exa. – porque o anunciei – que
elaborara discurso a respeito da chamada
pacificação política e da tramitação do Projeto de Lei
de Tarifas, na Câmara dos Deputados.
Fui informado, entretanto, sábado último, pelo
Deputado Daniel Faraco, da possibilidade de
chegarmos, ainda, a entendimento, para que os
nobres propósitos do ilustre Líder da Maioria nesta
Casa, Senador Filinto Müller, fôssem atingidos.
Como o meu desejo é demonstrar, mais uma
vez, o espírito construtivo que anima o meu Partido e
a mim próprio, aguardarei mais alguns dias para
falar, quando, então, explicarei ao Senado e à
Nação, tudo que houve, nos bastidores, sôbre o
problema, do qual o meu Partido sairá, como
sempre, com sua dignidade inatingida e merecendo,
cada vez mais, a confiança do povo brasileiro. (Muito
bem! Muito bem!).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Mem de Sá,
quinto orador inscrito.

O SR. MEM DE SÁ *: – Senhor Presidente,
Senhores Senadores, diz o rifão que "a Justiça divina
tarda, mas não falha". – A resposta do Senhor
Ministro da Agricultura, a pedido de informações por
mim formulado, é, porém, tarda e falha.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – A Justiça dos
homens pode ser falha; mas a divina, não. Como
homens, podemos tolerar esses defeitos.
O SR. MEM DE SÁ: – É justamente, o que ia
dizer: apesar disso, agradeço ao eminente Titular da
Agricultura o obséquio de haver respondido,
finalmente, ao cabo do segundo mês, ao pedido de
informações enviado a Sua Excelência em 26 de
março.
Na oportunidade, indaguei a respeito da
situação do chamado Fundo do Trigo, e é a resposta
mandada a esta Casa que desejo ràpidamente
comentar.
Para começar, agradeço a lição do ilustre
médico de que "só se pode falar em "Fundo", quando
êle é resultante de uma lei aprovada pelo
Parlamento"...
Mas, adiante lemos, na própria Exposição de
Motivos, encaminhada a 20-3-1957 pelo próprio
Ministro da Agricultura, a seguinte passagem: –
"Preocupada a Comissão Consultiva do Trigo com a
destinação dos mencionados saldos, concluiu pela
necessidade de lei regulamentando o que, já então,
se convencionou chamar "Fundo do Trigo" e sua
aplicação...
Não fui eu, portanto, o autor ou responsável da
cincada jurídica... Aliás, o Ministro poderia ter visto
que, em minha segunda pergunta, reconhecia esta
impropriedade ao inquirir: "quando foi criado aquêle
chamado "Fundo do Trigo".
2. Quem disse que existia um saldo de 800
milhões, em Conta-Corrente, no Banco do Brasil, em
1954, no tal "Fundo", foi o Sr. Itagiba Barçante, com
sua autoridade de ex-diretor do Serviço de Expansão
do Trigo. O Senhor Ministro não o nega, nem
contesta. Apenas afirma, porém, que:
"Desde que assumi a Pasta, venha mantendo
contato com aquêle estabelecimento de crédito (Banco
do Brasil) para saber dos saldos existentes a fa-

__________________

_________________

* Não foi revisto pelo orador.

* Não foi revisto pelo orador.
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vor do Ministério, o que me tem sido fornecido.
Posso afirmar que, em 31 de março de 1957, existia
um saldo disponível de Cr$ 106.482.975,90". E logo
acrescenta: "De modo algum poderá o Ministério da
Agricultura responder pela movimentação do saldo
da referida conta em época anterior a esta gestão,
a:é que o Banco do Brasil nos remeta os dados
referentes a anos anteriores".
Fico sem entender: O Ministro assegura que
tem mantido contáto com o Banco e que lhe têm sido
fornecidas informações sôbre os saldos existentes.
Mas na oração seguinte, do mesmo período, declara
que o Ministério, de forma, alguma, pode responder
pela movimentação de. Conta até que o Banco lhe
remeta os dados dos anos anteriores...
O Ministro sòmente sabe qual o saldo em 31
de março último: – 106 e meio milhões.
Ora, o ex-diretor do S. E. T. garante que, em
1954, este saldo era de 800 milhões.
Assim, 700 milhões desapareceram ou foram
aplicados, entre 1954 e 1957.
O Ministro não sabe disto, nem mostra a
menor curiosidade de saber a destinação de
uma Conta que, consoante sua própria confissão,
e a do Senhor Barçante, devia estar à disposição
do Mas, na oração seguinte, do mesmo
pegundo quesito de meu pedido que o confirma: –
o chamado "Fundo do Trigo", na realidade uma
conta-corrente no Banco do Brasil, resultou de
um ato da SUMOC, aprovado e autorizado
pelas autoridades superiores. A 11 de setembro de
1952, o Ministro do Exterior comunicou à
CACEX que ela ficava autorizada a contabilizar
o movimento de compra e venda do trigo "cujos
saldos resultantes poderiam ser movimentados
pelo
Ministério
da
Agricultura
mediante
autorização do Excelentíssimo Senhor Presidente
da República".
Pois
bem.
Nosso
Ministro
está
tranqüilo porque, desde sua posse, a Conta
só foi movimentada, em favor da triticultura,
uma única vez: – foram usados dois tristes
milhões de cruzeiros pare equipar um pôsto
tritícola em Varginha! Está tranqüilo também,
porque o Banco lhe disse, que o saldo da

famosa Conta, em 31 de março, era de 106 milhões.
E não quer saber de mais nada. Não quer saber de
nada, mesmo depois de haver o Senhor Itagiba
Barçante afiançado, que em 1954 o saldo era de 800
milhões e que o S. E. T., naquela época, sob sua
direção, planejara e começara a executar um
programa de construção de silos e armazéns,
empregando a Conta-Corrente imprópriamente
denominada Fundo do Trigo.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – Dá licença para
um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Com muito prazer.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – O fato pareceme perfeitamente explicável. Havia, em 1954,
conforme afirma V. Exa., o saldo de oitocentos
milhões de cruzeiros. Quer isto dizer, que êsse saldo
foi movimentado por outros Ministros, que, não o
atual. Este só pode dar conta da movimentação que
fêz. Ora, Sua Excelência afirma que o Banco lhe
forneceu o saldo de apenas cento e seis milhões de
cruzeiros. Dai para cá, há prestação de contas dêsse
Ministro, pois, como Vossa Excelência sabe, o
Govêrno presta contas anualmente. Nenhuma
responsabilidade, portanto, cabe ao Senhor Mário
Meneghetti por quaisquer outras aplicações do
chamado Fundo do Trigo. Creio, haver assim
justificado plenamente o Sr. Ministro da Agricultura.
O SR. MEM DE SÁ: – Vossa Excelência já
havia justificado o Ministro antes de conhecer a
resposta. Quero, porém, dizer ao nobre colega, que
de maneira alguma estou responsabilizando o
Senhor Ministro pelo que foi feito. com êsse Fundo,
antes da gestão de S. Exa. – seria tolice –; apenas
pedi informações, e estas o Ministério deveria ter,
embora referentes a gestões anteriores. Segundo
creio, deve ficar arquivada tôda a documentação
referente ao emprego de verbas e fundos postas à
disposição do Ministério.
Essas, as informações que pedi e que foram
negadas, porque o Senhor Ministro declara que as
ignora.
É de pasmar a serena indiferença do Senhor
Ministro em relação a uma Conta que, consoante
suas informações, também devia servir à expansão
da triticultura, movimentada pelo seu Minis-
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tério. O Ministro não sabe e não quer saber. Assim é
que, interrogado pelo terceiro quesito de meu pedido,
sôbre o vulto dos recolhimentos anuais que os
recursos propiciaram ao "Fundo", limita-se a
responder: – "Sômente o Banco do Brasil poderá
informar a respeito".
O Ministério não sabe, nem nunca se
interessou por saber.
Nem a minha incômoda bisbilhotice despertou
no Senhor Ministro a sombra de um remoto
interesse. No entanto, este mesmo digno e honrado
Ministro, faz pouco tempo, andou quebrando cabeça
e arregaçando mangas para descobrir recursos que
lhe permitissem iniciar modesto plano de armazéns e
pequenos silos. A muito custo e empenho, conseguiu
comover seu ilustre colega da Fazenda, dele
obtendo um crédito de 500 milhões.
Ainda assim, não lhe interessa investigar o
que foi feito com a Conta-Corrente do Banco do
Brasil, desde 1954 até esta data. Quem quiser, que
pergunte ao Banco. Ele, na sua incompetência,
vai ao ponto de acentuar, respondendo ao
quarto quesito de meu pedido: "O Ministério
da Agricultura não tem conhecimento de qualquer
plano
que
tenha
sido
organizado
com
aquêles
recursos"
(da
malsinada
ContaCorrente denominada Fundo do Trigo). Assim,
portanto, pela contestação ministerial, sabe-se que,
em 1952, autorizou o governo à CACEX a
contabilizar a compra e venda de trigo e a manter
os saldos à disposição do Ministério da Agricultura;
pelas declarações à imprensa – ao "Correio da
Manhã" – feitas pelo ex-diretor do S. E. T., Senhor
Itagiba
Barçante,
declarações,
aliás,
não
desmentidas, sabe-se que em 1954, o saldo era de
800 milhões e que aquêle órgão do Ministério tinha
programado e começava a realizar um plano de silos
e armazéns.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – Informo a V.
Exa. que o Sr. Itagiba Barçante está há dois anos
aposentado.
O SR. MEM DE SÁ: – Creio, no entanto,
que não perdeu a memória nesses dois anos.
Sua declaração, portanto. de que, em 1954,
ao deixar o serviço, havia no Serviço de
Expansão do Trigo um saldo de oitocentos milhões

de cruzeiros, é perfeitamente verídica; se não o é,
cabe ao Sr. Ministro da Agricultura vir a público e
desmenti-lo.
O que solicitei foi uma informação oficial sôbre
se havia saldo e qual fôra a sua aplicação. O Senhor
Ministro respondeu que de nada sabia – e nem
queria saber. (Continuando a leitura) mas, para
surpresa e estupefação do respeitável público,
verifica-se que o atual Ministro ignora e não quer ter
conhecimento do vulto dos recolhimentos efetuados
desde 1952, como ignora e não tem conhecimento
de nenhum plano ou aplicação daqueles recursos até
a data de sua posse.
Aplaudo, Sr. Presidente, o cuidado do ilustre
Dr. Meneghetti em propor a lei instituindo o "Fundo
do Trigo", com a qual se busca, para adotar suas
expressões, "legitimar uma situação de fato". Não lhe
negamos aplausos pela providência e pelo zelo de
legalizar a situação de fato, disciplinando-a e
moralizando-a.
Mas,
positivamente,
não
compreendemos, nem atinamos porque o Ministro
faz questão de ignorar os termos exatos em que se
encontra esta "situação de fato". Foi para conhecêla, que lhe dirigimos o pedido de informações. A
resposta recebida ou demonstra que o Ministro não
quer informar o que sabe ou que a "situação de fato"
– o montante dos recursos apurados na tal ContaCorrente, bem como sua aplicação, até a posse do
atual titular – não pode nem deve ser divulgada. Por
quê? Esta pergunta é indiscreta e a falta de resposta
nos
deixa
tristes,
Senhores
Senadores,
profundamente tristes.
De duas uma: ou se contestam as afirmações
do Sr. Itagiba Barçante, ou se tem de explicar o
destino dos recursos obtidos desde 1952, de forma a
justificar porque, a 31 de março último, sômente
restava o saldinho de 106 milhões. Positivamente,
Senhor Presidente, aflige-me a tranqüilidade com
que o digno Senhor Ministro se conforma em ignorar
tudo isto.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Pois não.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: –
Vossa Excelência mesmo reconhece que
o Senhor Ministro da Agricultura só po-
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deria dar informações relativamente ao período de
sua gestão, naquela Pasta.
O SR. MEM DE SÁ: – Contesto! Entendo que
o Ministro não tem responsabilidade alguma pelo que
haja sido feito anteriormente à sua gestão; Sua
Excelência, entretanto, deve ter, no Ministério,
seguras informações sabre tôda a aplicação que se
haja dado a essa Conta-Corrente, então
denominada, impròpriamente, embora, Fundo do
Trigo. Aliás, peço a atenção dos Senhores
Senadores para uma particularidade: na exposição
de motivos com que o atual Ministro da Agricultura
encaminha ao Senhor Presidente da República o
anteprojeto de Lei que legalizará ou legitimará o
Fundo do Trigo, Sua Excelência faz alusão a
prejuízos do Banco do Brasil na compra e venda de
trigo nos anos de 1953 e 1954.
Declara Sua Excelência num dos trechos da
Exposição:
"Por outro lado, o Banco do Brasil S. A., além
de adiantamentos feitos para novas aquisições, tem
coberto os "deficits" eventuais, como se deu nas 18ª,
20ª e 21ª operações. Já em 1955, nas 23ª e 24ª
operações,
atingiram-se,
novamente,
saldos
favoráveis".
Quer dizer, o Senhor Mário Meneghetti insinua
que tem havido prejuízos com a compra e venda do
trigo; mas, quando um modesto Senador da
República pede a Sua Excelência que informe qual o
vulto dos recolhimentos atuais e a aplicação dada ao
Fundo do Trigo, desde a sua instituição, declara
aquêle titular nada saber e nada poder informar
enquanto o Banco do Brasil não lhe remeter todo o
movimento. Isto é, o Ministério da Agricultura não
pediu êsse movimento; o Ministro ignora êsse
movimento e apenas afirma, que a 31 de março o
saldo era de seis milhões, estando com a
consciência tranqüila, porque na sua gestão este
Fundo não foi movimentado.
Não
increpo,
absolutamente,
qualquer
responsabilidade ao atual Ministro; apenas, lamento
não tenha Sua Excelência procurado verificar, como
lhe pedira, o saldo de 1954, declarado pelo Sr.
Itagiba Barçante, de 800 milhões de cru-

zeiros e se foi êle aplicado na agricultura, ou
consumido em operações ruinosas do Banco do
Brasil, na compra e venda de trigo, ou que outro
destino teve.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Permite
Vossa Excelência mais um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Com satisfação.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Está V. Exa.
certo de que cabia ao Ministro da Agricultura gerir o
Fundo do Trigo, ou esse numerário era recolhido ao
Banco do Brasil e aplicado por outros órgãos
federais?
O SR. MEM DE SÁ: – Os recursos do Fundo
do Trigo ficavam à disposição do Ministério da
Agricultura,
que
deles
dispunha
mediante
autorização do Presidente da República. Assim, era
de interesse dos titulares daquela Pasta,
conhecerem os saldos da Conta-Corrente aberta no
Banco do Brasil.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – Para exclusiva
aplicação no trigo ou para tôda a movimentação da
agricultura?
O SR. MEM DE SÁ: – Não posso informar;
mais uma razão, entretanto, para que o Ministro da
Agricultura nos esclareça. Se o Fundo do Trigo tinha
aplicação extra-trigo, há mais esse motivo a provocar
a nossa curiosidade. Quem o assevera, porém, é
Vossa Excelência.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Através
do debate, verificamos que o Fundo do Trigo
não estava sob o controle ou à disposição do
titular da Agricultura. Evidentemente, portanto, o
Ministro não dispõe de elementos para prestar
ao Senado informações sôbre a aplicação dos
recursos.
O SR. MEM DE SÁ: – O próprio
Ministro declara, num trecho da Exposição de
Motivos:
"... venho mantendo contacto com aquele
instituto de crédito para saber dos saldos existentes
a favor do Ministério, o que me tem sido
fornecido".
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Desde que
Sua Excelência assumiu o cargo.
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O SR. MEM DE SÁ: – Estranho justamente
essa ausência de curiosidade de um Ministro da
Agricultura de saber o que foi feito com o saldo
anterior à sua gestão, embora não tenha qualquer
responsabilidade.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – O nobre colega
mesmo afirma que o Banco do Brasil nega ao
Ministro informações sôbre a aplicação do saldo do
Fundo do Trigo.
O SR. MEM DE SÁ: – Como pode o Banco do
Brasil negar a um titular da Agricultura informações
sôbre aplicação de recursos feita pelo Ministério sob
sua direção, com a agravante de se tratar de saldo
tão vultoso?
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Resta saber
quem aplicou os recursos.
O SR. MEM DE SÁ: – É justamente o que
reclamo do Senhor Ministro da Agricultura. Estranho
que Sua Excelência, necessitando imensamente de
recursos para a proteção à triticultura – como
demonstrou no começo dêste ano – não tenha
procurado investigar no Banco do Brasil, o saldo em
questão, atualmente de cento e seis milhões de
cruzeiros, quando em 1954, ao que se diz, atingia a
oitocentos milhões de cruzeiros.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – O Senhor Mário
Meneghetti informou que o saldo era de cento e seis
milhões de cruzeiros, porque só podia dispor dessa
quantia.
O SR. MEM DE SÁ: – Nesse ponto se baseia
a minha crítica. Não acredito que Sua Excelência
ignore; apenas, não quer informar.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – Naturalmente
Sua Excelência não quer fazer devassa na gestão de
seus antecessores.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – O nobre
orador não deve ser injusto ou ter má vontade para
com o atual Ministro da Agricultura. Estamos vendo
que não cabia a Sua Excelência dispor do Fundo do
Trigo.
O SR. MEM DE SÁ: – Cabia. Os saldos
ficavam à disposição do Ministro.

O SR. MEM DE SÁ: – Estranho justamente
essa ausência de curiosidade de um Ministro da
Agricultura de saber o que foi feito com o saldo
anterior à sua gestão, embora não tenha qualquer
responsabilidade.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – O nobre colega
mesmo afirma que o Banco do Brasil nega ao
Ministro informações sôbre a aplicação do saldo do
Fundo do Trigo.
O SR. MEM DE SÁ: – Como pode o Banco do
Brasil negar a um titular da Agricultura informações
sôbre aplicação de recursos feita pelo Ministério sob
sua direção, com a agravante de se tratar de saldo
tão vultoso?
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Resta saber
quem aplicou os recursos.
O SR. MEM DE SÁ: – É justamente o que
reclamo do Senhor Ministro da Agricultura. Estranho
que Sua Excelência, necessitando imensamente de
recursos para a proteção à triticultura – como
demonstrou no começo dêste ano – não tenha
procurado investigar no Banco do Brasil, o saldo em
questão, atualmente de cento e seis milhões de
cruzeiros, quando em 1954, ao que se diz, atingia a
oitocentos milhões de cruzeiros.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – O Senhor Mário
Meneghetti informou que o saldo era de cento e seis
milhões de cruzeiros, porque só podia dispor dessa
quantia.
O SR. MEM DE SÁ: – Nesse ponto se baseia
a minha crítica. Não acredito que Sua Excelência
ignore; apenas, não quer informar.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – Naturalmente
Sua Excelência não quer fazer devassa na gestão de
seus antecessores.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – O nobre
orador não deve ser injusto ou ter má vontade para
com o atual Ministro da Agricultura. Estamos vendo
que não cabia a Sua Excelência dispor do Fundo do
Trigo.
O SR. MEM DE SÁ: – Cabia. Os saldos
ficavam à disposição do Ministro.

–8–
serviços que prestar ao nosso Estado e a esta
região. (a) José Gomes Filho – Presidente. Nadir
Quintana – Secretário.
Senhor Presidente, o fato é extremamente
curioso e grave. Trata-se de usina termoelétrica para
aproveitamento, no local, de carvão de inferior
qualidade. É a solução lógica, racional, do problema
carbonífero de certas regiões do Rio Grande.
Trata-se de carvão de inferior qualidade, de
baixo teor calórico e elevado teor de cinza.
Entretanto, em Candiota, a exploração é feita a céu
aberto. O aproveitamento dêsse carvão em usina
termoelétrica é solução ideal. A usina está para ser
inaugurada; corresponde a um dos famosos
pontos de estrangulamento do nosso Govêrno
Federal, mas o que se verifica, da reclamação que
acabo de transmitir, é que, enquanto se abre crédito
de dois bilhões e seiscentos milhões de cruzeiros
para a feitura da hidroelétrica de Três Marias,
negam-se os recursos para concluir uma usina que
está na sua última fase de elaboração e que,
portanto, pode começar a produzir imediatamente
energia.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – Quem nega
esses recursos?
O SR. MEM DE SÁ: – Não sou eu. É o
Govêrno que, segundo a informação, está cortando
as verbas.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – Absolutamente.
O telegrama diz que não há verbas.
O SR. MEM DE SÁ: – Posso afirmar a Vossa
Excelência que as verbas existem.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – Se as
verbas não existem, precisam ser votadas pelo
Congresso.
O SR. MEM DE SÁ: – Posso informar a
Vossa Excelência que houve mais, até, e sob esse
aspecto tive oportunidade de louvar o Govêrno,
que abriu, no ano passado, o crédito especial
de cento e cinqüenta milhões de cruzeiros para
ultimar a construção da usina de Candiota.
Esse crédito foi aberto às vésperas de o
Presidente da República seguir para o Panamá. Pos-

so até dar a data da abertura do crédito.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – Se há verbas, é
só cuidar da sua liberação. Os que têm a
responsabilidade da usina devem requisitá-la ao
Ministério da Fazenda, e não a um Senador da
República.
O SR. MEM DE SÁ: – Os interessados estão
se dirigindo a Sua Excelência, e creio não haver
impertinência em apelar para um Senador do seu
Estado, que, por sua vez, está comunicando o fato à
Casa.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – Perfeitamente.
V. Exa. então deve dirigir-se ao Ministro da Fazenda,
para que aja imediatamente, mas faço-o sem o
ciúme que demonstrou para com a Usina de Três
Marias.
O SR. MEM DE SÁ: – Não. Dirijo-me ao Sr.
Ministro da Fazenda desta tribuna.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – Poderia procurálo pessoalmente.
O SR. MEM DE SÁ: – Absolutamente. Estoume dirigindo ao Senhor Ministro da Fazenda, por
intermédio desta tribuna. Não irei ao seu gabinete; se
S. Exa. me quiser ouvir, não fará o favor a mim;
estará cumprindo dever do seu cargo e para
benefício da economia brasileira.
Se S. Exa. não me quiser ouvir, não me fará
nenhuma desconsideração; desconsiderará o Rio
Grande do Sul e prejudicará, mais uma vez, a
economia nacional. (Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Nélson Firmo,
sexto orador inscrito.
O SR. NÉLSON FIRMO (lê o seguinte
discurso): – Senhor Presidente, Senhores
Senadores; a Nação e o Presidente Juscelino não
podem alheiar-se da destruição de Olinda, que é um
dos nossos mais altos patrimônios históricos, uma
cidade ilustre, em cujos mosteiros, conventos, praças
e ruas, passeiam, há séculos, vultos monumentais.
Ali se ouviu o primeiro grito de
república em terras brasileiras, morrendo
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autor dessa esplêndida façanha, Bernardo Vieira de
Melo, numa torturante prisão de Lisboa. Por isso,
nós, de Pernambuco, espiamos Olinda com ternura,
emocionadamente.
O espetáculo do arrasamento brutal de suas
praias, o mar avançando sempre, tempestuoso,
incontido, e monstruosamente insatisfeito na sua
fúria, ruas inteiras desaparecidas, a cidade
ameaçada de perder as principais características de
sua paisagem, inúmeras famílias ao desamparo,
tudo isso, Senhor Presidente, me empurrou para
esta tribuna, hoje, a fim de formular um desesperado
apelo ao Chefe do Governo, à sua inteligência, ao
seu bom senso, ao seu espírito público, até mesmo
ao seu patriotismo, no sentido de ordenar a liberação
imediata, urgentíssima, da verba de 20 milhões de
cruzeiros, votada e já sancionada, para salvar
Olinda.
O dinheiro não sai, enquanto uma dor
imensa, diante do mar enfurecido e arrazador,
fere e apunhala os olindenses. Êste meu apelo
é, assim, dos mais justos, e eu não o formularia,
se com ele realmente não tivesse o propósito
de
evitar
uma
assustadora
calamidade
pública, salvando, simultâneamente, uma cidade
cuja história, pela opulência dos seus episódios
define, sobretudo, a bravura de um povo, o
seu extraordinário e enternecido amor à terra, a
enorme desigualdade das lutas que ali travou
contra o poderoso invasor holandês, afinal vencido
e expulso.
Na formação de nossa pátria, na defesa de
sua unidade, fundamental foi o papel do meu povo.
Não derrotássemos e expulsássemos o
invasor, e, certamente, outra seria a nossa
configuração geográfica. menor o nosso tamanho
territorial, o Norte todo constituindo uma outra pátria,
falando e se expressando o seu povo numa língua
diferente. Não nos iludamos: esta é a verdade.
Vencendo e expulsando os holandeses, os
nordestinos contribuíram, poderosa e decisivamente,
para a unidade nacional.
O problema do avanço do mar sôbre Olinda,
cenário de tantas pelejas por essa unidade, exige
providências imediatas.

Retardá-las será um crime, consciente e
estúpido, não apenas contra Pernambuco, mas,
principalmente, contra a nossa própria história.
Como já assinalei, a bonita paisagem
olindense
descaracteriza-se
de
maneira
impressionante, tal o ímpeto, a violenta "poussée"
das ondas, fenômeno anual-mente ali observado nos
meses de março e setembro.
Há 40 anos o mar avança, agressivo e
destruidor, contra a cidade heróica. Nada o detém. E
Olinda, tão amorosamente bela e tradicional,
apresenta, na sua fisionomia, os trágicos efeitos
dêsse avanço.
Num outro país, mais agarrado às suas
tradições, tamanho atentado à sua história: suscitaria
protestos; a voz dos seus oradores e tribunos seria
ouvida, forte e alta, para condená-lo. E também para
evitá-lo.
O bravo povo olindense toma posição e faz
apelos. Seus homens públicos, à frente deles o
intrépido Deputado Barreto Guimarães, agem,
pedem providências, falam, apontam soluções, e
protestam. Esperam, mas protestam. Ouço o rumor
dos seus protestos; e daí achar-me nesta tribuna,
enviando-lhes a minha solidariedade.
Salvaremos Olinda, Senhor Presidente, essa
admirável Olinda de Duarte Coelho, defendida, até à
morte, por homens da espantosa bravura de
Salvador de Azevedo e André Pereira Themudo?
O SR. CUNHA MELLO: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. NÉLSON FIRMO: – Com prazer.
O SR. CUNHA MELLO: – Vossa Excelência
em seu apêlo, pede, apenas, que se cumpra
dispositivo constitucional, em virtude do qual, como
postulado do próprio regime federativo adotado pelo
país, à União incumbe socorrer os Estados, na hora
das calamidades.
O SR. NÉLSON FIRMO: – Ouça o Presidente
da República essas palavras de V. Exa.
Salvá-la-emos,
antes
que
o
mar,
raivoso, totalmente a destrua? Outra não é,
Senhor Presidente, (e somos filhos do
mesmo Estado) a razão do meu apêlo
ao
Presidente
Juscelino,
tão
sensível
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às coisas da nossa inteligência, da nossa cultura e
da nossa história, a fim de apressar a liberação
desses vinte milhões, destinados à finalidade tão
indissimulàvelmente patriótica.
Cruzar os braços numa atitude de
menosprezo, irrita a Nação. E é um desafio insólito
aos brios do meu povo.
Mas o Presidente Juscelino não fará isso. Há
dois anos, o Governo federal tomou a iniciativa, sem
dúvida das mais clarividentes, de autorizar fôssem
feitos estudos, no Laboratório Neyerpic, de Grenoble,
mundialmente procurado, para defesa das praias
olindenses.
O mar, numa extensão de três quilômetros, já
arrazou quase tudo, levando a fome e o desespero a
centenas de lares.
Há no orçamento uma verba de 5 milhões de
cruzeiros, insuficiente, porém, para o início de obras
de tamanho vulto e importância histórica.
Por isso, a liberação dos 20 milhões não pode
nem deve tardar.
O Laboratório francês já anunciou, e o fez
oficialmente, em nota dirigida ao diretor do
Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais,
que remeterá, dentro de 30 dias, os resultados dos
estudos feitos.
Assim, liberada a verba, aprovada pelo
Senado, a meu pedido, em regime de urgência, o
ano passado, dentro dêsse prazo poderão ser
iniciadas as obras de salvação, não mais apenas das
praias olindenses, mas da histórica cidade, motivo de
exaltação e ternura para todos os brasileiros.
Março e setembro são meses de ressacas,
cujo poder destruidor assunta e apavora a população
de Olinda.
Setembro
está
à
vista.
Precisamos,
urgentemente, pelo menos atenuar ou mesmo conter
o avanço do mar.
Ou isso, ou Olinda desaparecerá. Indiferente e
alheio a esse bárbaro drama, não poderá
permanecer o chefe da Nação.
Pelas ruínas dos seus fortes, pelas
suas igrejas seculares, pelos seus velhos e
silenciosos mosteiros, pelos seus conventos,
pelo seu famoso Colégio dos Jesuítas, incendiada
pelo invasor holandês, maltratada pela armada
holandesa, saqueados e profanados seus tem-

plos, seus heróis mortos, Olinda empresta à nossa
história um sentido de perenidade, um halo que a
ilumina e a imortaliza.
Ouça-me e atenda-me o presidente Juscelino
Kubitschek, certo de estar salvando a glória
de Olinda, cidade que é um impressionante
testemunho
da
bravura
de
um
povo
permanentemente insubmisso e livre. Pleiteio do
Senado, através de sua ilustre Mesa Diretora, envie
no mesmo alto sentido um apelo ao chefe do
Governo. Olinda não pode morrer. (Muito bem; muito
bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Em ofício de 25 de
maio findo, lido no expediente da presente
sessão, o Senhor Ministro das Relações Exteriores
consultou a Mesa do Senado sôbre a possibilidade
de ser o Senhor General Francisco Higino
Craveiro Lopes recebido pelo Congresso Nacional
em sessão conjunta, no dia 8 do corrente, às 14,30
horas.
Prevê o Regimento Comum, em seu artigo 1º
parágrafos 1° e 2º, que as duas Casas do Congresso
se reúnam em conjunto para homenagear chefes de
Estado estrangeiros, devendo haver nesse sentido,
entendimento entre as respectivas Mesas.
À vista disso, a Presidência do Senado
consultou sôbre o assunto a da Câmara, e, tendo
recebido o seu assentimento, resolveu convocar,
o que faz, na presente oportunidade, sessão
conjunta solene, das duas casas, para a referida
data.
A referida sessão realizar-se-á no Palácio
Tiradentes, às 14 horas e 30 minutos.
Em nome do Senado, saudará o ilustre
visitante o nobre Senador Bernardes Filho. Para falar
em nome da Câmara dos Deputados foi, pela Mesa
daquela Casa, indicado o Senhor Deputado Gustavo
Capanema.
Convoco, portanto, os Senhores Senadores
para a referida sessão conjunta da Câmara
e do Senado, a realizar-se no dia 8 do
corrente, às 14 horas e 30 minutos, no Palácio
Tiradentes.
Continua a hora do Expediente. Não há mais
orador inscrito. (Pausa).
Nenhum Senador desejando usar da palavra,
passo à:
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ORDEM DO DIA
Primeira discussão do Projeto de Lei do
Senado, número 36, de 1956, que regula a locação
de prédios residenciais urbanos e dá outras
providências, tendo Pareceres contrários sob
números 272 e 273, de 1957, das Comissões: de
Constituição e Justiça e de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
a discussão. (Pausa).
Encerrada.
A votação será feita artigo por artigo.
Os Senhores Senadores que aprovam o artigo
1º, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está rejeitado. Ficam prejudicados os demais.
É o seguinte o Projeto rejeitado em primeira
discussão, que vai ao Arquivo:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 36, DE 1956
Regula a locação de prédios residenciais
urbanos e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A locação de prédio urbano, bem como
a de móveis, quando feita com a do prédio, regularse-á pela presente lei.
§ 1º Aplica-se à sublocação o disposto quanto
à locação;
§ 2º A renovação da locação do prédio
destinado a fins comerciais ou industriais e a fixação
do respectivo continuam regidas pelo Decreto
número 24.150, de 20 de abril de 1934, e Código de
Processo Civil.
Art. 2º A cessão da locação, a sublocação total
ou parcial e o empréstimo do prédio dependem de
consentimento, por escrito, do locador.
Art. 3º É livre a convenção do aluguel dos
prédios não alugados na data da publicação desta
lei, dos que estão sendo ou vierem a ser construídos,
dos que tiverem seus contratos terminados e dos
que vagarem doravante.
§ 1º A locação de prédios residenciais,
assim
como
de
escritórios
para
qualquer
fim,
inclusive
para
escritórios

e consultórios destinados ao exercício de profissões
liberais, não havendo contrato em vigor, poderá ser
alterada por livre acôrdo entre as partes
interessadas.
§ 2º O aluguel reajustado só poderá ser revisto
após dois anos de vigência.
§ 3º Não havendo acôrdo entre as partes
quanto ao aluguel, será êste arbitrado pelo órgão
municipal competente, criado nos têrmos desta
Lei.
§ 4º O arbitramento obedecerá a um critério
uniforme, fixando-se o mesmo valor para
prédios iguais, ou para apartamentos ou cômodos do
mesmo edifício, devendo ser justificada pelos
avaliadores
qualquer
disparidade
porventura
existente nas avaliações por motivo de maior
comodidade, melhor localização ou melhores
instalações.
§ 5º Ficam livres de tôdas as restrições
estabelecidas ou revigoradas pela presente Lei as
locações de imóveis em que sejam locadoras as
pessoas jurídicas instituídas para fins filantrópicos,
que se ocupem da educação, da proteção
à infância pobre, do amparo à velhice necessitada,
do socorro à invalidez ou da assistência
hospitalar.
Art. 4º Se o locatário viver exclusivamente
de vencimentos, ordenados, salários, comissões,
gratificações, proventos de aposentadoria ou
pensão, não poderá sofrer aumento de aluguel
superior a dez por cento (10%) dos aumentos
porventura verificados naqueles rendimentos.
§ 1º Para o disposto neste artigo, serão
consideradas as situações de tôdas as pessoas que
habitem a mesma residência, quer sejam estranhos
ou parentes.
§ 2º As repartições públicas federais,
estaduais,
municipais
e
autárquicas,
as
emprêsas de economia mista, assim como
qualquer organização particular, são obrigadas a
fornecer informações para efeito do disposto
neste artigo, sempre que para isso forem
solicitadas.
Art. 5º O aluguel de móveis e alfaias não
poderá exceder de 20% (vinte por cento) do aluguel
do prédio.
Art.
6º
Na
sublocação,
o
aluguel
não poderá exceder o da locação e, quan-
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do parcial, será proporcional à área ocupada e à
situação desta no prédio.
§ 1º Nas habitações coletivas sujeitas a
registro policial, o aluguel das sublocações não
poderá exceder o dôbro do aluguel da locação.
§ 2º Quando se trata de estabelecimento
licenciado, como hotel ou pensão, caberá à
autoridade municipal arbitrar o aluguel das
sublocações, que não poderá exceder o dôbro do
aluguel da locação.
Art. 7º A caução em dinheiro dada em garantia
do contrato não poderá exceder a soma equivalente
a três meses de aluguel, revertendo em favor do
locatário os respectivos juros.
§ 1º Se a caução em dinheiro fôr feita em
mãos do locador, renderá juros de 6% (seis por
cento) ao ano.
§ 2º A caução em garantia de aluguel poderá,
também, ser realizada em títulos públicos da União,
dos Estados e dos Municípios, feito o cálculo na
base de 70% (setenta por cento) do seu valor
nominal ou no de sua cotação em bolsa, à data em
que fôr conferida.
Art. 8º Serão criados pelas prefeituras
municipais, dentro do prazo de 30 dias, tantos
órgãos de arbitramentos, quantos necessários,
compostos, cada um, de três pessoas de
reconhecida idoneidade, representando a Prefeitura,
os inquilinos e os proprietários.
§ 1º Êsse trabalho será gratuito e considerado
de natureza relevante.
§ 2º As Prefeituras providenciarão sede para o
serviço, pessoal e material.
Art. 9º E' obrigatório o recibo do aluguel e dêle
deverão constar, discriminadamente, as parcelas
relativas, ao aluguel do prédio, a cada um dos
demais encargos previstos nesta lei e aos móveis, se
houver.
Art. 10. O locador não poderá vender ao
locatário os móveis e alfaias, que guarnecem o
prédio, por preço superior ao que houver sido
arbitrado pelo órgão municipal competente.
Art. 11. E' proibida a cobrança antecipada do
aluguel quando a locação estiver garantida por
caução real ou fidejussória.
Parágrafo
único.
A
cobrança
antecipada não poderá exceder a importân-

cia do aluguel correspondente a um mês no caso de
locação inicial, sem as garantias previstas nesta
Lei.
Art. 12. O cônjuge sobrevivente e,
sucessivamente, os herdeiros necessários do
locatário, desde que residam no prédio, terão o
direito de continuar a locação.
§ 1º O novo proprietário é obrigado a respeitar
a locação.
§ 2º O novo locatário manterá as sublocações
existentes.
Art. 13. Não é permitido cobrar na locação
de prédios residenciais qualquer importância
além do aluguel, salvo as taxas de água e
saneamento, despesas de condomínio e seguro que
deverão ser pagas em doze (12) cotas mensais e
iguais.
§ 1º As despesas de condomínio, são as
referentes às contas de limpeza e higiene,
ordenados de zeladores e cabineiros, contas da
Light, taxas federais e municipais e comissões da
firma administradora, se houver.
§ 2º Nas locações não residenciais, o
pagamento dessas importâncias podem ser
livremente convencionadas.
Art. 14. Morrendo o locatário, sem
qualquer dos sucessores previstos no art. 12, o
sublocatário de todo ou de parte do prédio,
que houver tido o consentimento do locador,
na forma do art. 2º, e contar mais de um
ano de ocupação, poderá continuar a locação,
desde que realize uma das garantias previstas
nesta Lei, dentro do prazo de 30 (trinta)
dias.
Art. 15. Nas locações de imóveis destinados a
fins comerciais ou industriais, o prazo estabelecido
no artigo 360 do Código de Processo Civil,
para o locatário desocupar o prédio, ficará
prorrogado de tantos meses quantos forem os anos
em que estiver ocupado o imóvel, cujo contrato não
se renovar.
Parágrafo único. Essa prorrogação em
nenhum caso poderá exceder de um ano.
Art. 16. Constitui contravenção penal:
a) deixar o locador, pessoa física ou jurídica,
de fornecer as informações referidas no parágrafo
único do artigo 4º, dentro do prazo de 10 (dez) dias;
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b) promover o locatário a sublocação do
imóvel ou de parte dêste, sem o consentimento
expresso do locador;
c) recusar o locador fornecer recibo de
aluguel;
d)
cobrar
o
locador,
o
aluguel
antecipadamente, salvo o disposto no parágrafo
único do artigo 11;
e) ter, o locador, o prédio vazio por mais de 30
(trinta) dias havendo pretendente e que ofereça uma
das garantias previstas nesta Lei; e
f) infringir, o locador, o disposto no artigo 11.
Parágrafo único – As infrações previstas neste
artigo serão punidas com prisão simples de cinco (5)
dias a seis (6) meses e multa de Cr$ 1.000,00 (mil
cruzeiros) a Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros).
Art. 17. As locações sem contrato expresso ou
cujos contratos venham a expirar antes de 31 de
dezembro de 1956, serão consideradas prorrogadas
até àquela data.
Parágrafo único. Findo êsse prazo, os
contratos serão regidos segundo o disposto na
presente Lei.
Art. 18. No que esta lei fôr omissa, aplicam-se
o Código Civil e o Código de Processo Civil.
Art. 19. Esta lei entrará em vigor no dia 1 de
janeiro de 1957.
Art. 20. Revogam-se as disposições em
contrário.
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
número 310, de 1956, que autoriza o Poder
Executivo a transferir ao Patronato de Ponta Negra o
prédio onde funciona aquela instituição, tendo
Pareceres sob números 297 e 298, de 1957, das
Comissões: de Constituição e Justiça, favorável
(acompanhado de duas emendas; números 1-C e 2C); e de Finanças, favorável ao projeto e às
emendas.

Nos têrmos do artigo 45, § 1º, do Regimento,
as emendas oferecidas perante qualquer Comissão
só são consideradas emendas da Comissão, se esta
as adota.
O parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, entretanto, se limita à constitucionalidade e
jurisdicidade do projeto, não fazendo qualquer alusão
a emenda que perante aquele órgão houvessem sido
propostas.
À vista disso, a Mesa retira o projeto da Ordem
do Dia e o encaminha de novo à Comissão de
Constituição e Justiça, a fim de que se digne de
esclarecer se adotou as referidas emendas.
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
número 355, de 1956, que concede a pensão
especial de Cr$ 3.000,00 mensais a Maria de
Oliveira Lacourt e Olindina Oliveira Pupim, filhas
viúvas do falecido guarda aduaneiro Manoel José de
Oliveira, tendo Pareceres (números 349 e 350, de
1957), das Comissões: de Constituição e Justiça,
pela constitucionalidade; e de Finanças, favorável.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
(Pausa).
Não havendo quem faça uso da palavra,
encerro a discussão.
Em votação.
O SR. LIMA GUIMARÃES (para encaminhar
a votação) *: – Sr. Presidente, fui relator do Projeto
de Lei da Câmara número 355, de 1956, na
Comissão de Finanças. Pleiteia êle pensão especial
de Cr$ 3.000,00 mensais, para Maria de Oliveira
Lacourt e Olindina Oliveira Pupim, filhas viúvas do
falecido guarda aduaneiro Manoel José de Oliveira.
Verifiquei, ao estudá-lo, que êsse funcionário
faleceu há mais de cinqüenta anos e que suas filhas,
ao tempo meninas, casaram-se, posteriormente. Só
depois que enviuvaram alegam a filiação para
pleitear o auxílio.
A
situação
de
penúria
em
que
acaso se encontrarem não decorre, portanto,

O SR. PRESIDENTE: – Conforme se acha
declarado no avulso da Ordem do Dia, acompanham
o Parecer da Comissão de Constituição e Justiça
duas emendas sob números 1-C e 2-C, subscritas __________________
* Não foi revisto pelo orador.
apenas pelo relator.
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da orfandade, mas da viuvez porque, se eram
meninas, quando do falecimento do pai, depois
casaram e foram amparadas por seus maridos. Se
êstes faleceram sem cuidar do futuro da família, a
situação atual não se apresentou em razão da
filiação das referidas senhoras.
O guarda, realmente, foi vítima de acidente; na
época, não havia leis de amparo aos trabalhadores,
nem à família dêles, motivo por que suas filhas
ficaram sem o benefício da pensão. O pedido,
porém, vem muito tarde, pôsto que a situação
dessas senhoras – torno a frisar – já não decorre do
falecimento do pai, mas da viuvez. Não há ligação
entre a morte do funcionário e a penúria de sua
família.
Pronunciei-me pela constitucionalidade do
projeto, pois é, realmente, constitucional, mas opinei
pela inconveniência, uma vez que não é possível
amparar tôdas as pessoas que recorrem ao Tesouro
e aos sentimentos caridosos dos legisladores. (Muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o Projeto.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está rejeitado.
E' o seguinte o projeto rejeitado, que vai ao
Arquivo:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 355, DE 1956
(Nº 4.596-B, de 1954, na Câmara dos Deputados)
Concede a pensão especial de Cr$ 3.000,00
mensais a Maria de Oliveira Lacourt e Olindina
Oliveira Pupim, filhas viúvas do falecido guarda
aduaneiro Manuel José de Oliveira.

nuel José de Oliveira, falecido num acidente, em 18
de maio de 1909, na cidade de Guarapari, Estado do
Espírito Santo, quando fiscalizava o embarque de
areias monazíticas.
Art. 2º A pensão de que trata a presente Lei
correrá à conta da verba orçamentária do Ministério
da Fazenda, destinada aos pensionistas da União.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Será feita a devida
comunicação à Câmara dos Deputados.
Discussão única do projeto de Lei da Câmara
número 408, de 1956, que estende aos
governadores ou interventores de Estados e
Territórios, ao Prefeito do Distrito Federal, seus
respectivos secretários, aos prefeitos municipais,
vereadores e chefes de polícia, o direito a
prisão especial previsto no Código de Processo
Penal, tendo Pareceres favoráveis sob números 128
e 362, de 1957, da Comissão de Constituição e
Justiça.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
a discussão. (Pausa).
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
E' o seguinte o projeto aprovado, que vai à
sanção:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 408, DE 1956

(Nº 1.779-C, de 1955, na Câmara dos Deputados)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' concedida a pensão especial
Estende aos governadores ou interventores
de Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros) mensais de Estados e Territórios, ao prefeito do
a Maria de Oliveira Lacourt e Olindina Oliveira Distrito Federal, seus respectivos secretários,
Pupim, filhas viúvas do guarda aduaneiro Ma- aos
prefeitos
municipais,
vereadores
e
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chefes de polícia, o direito à prisão especial previsto tras providências; tendo pareceres, sob números 382
e 384, de 1957, das Comissões: de Constituição e
no Código de Processo Penal.
Justiça, favorável; de Saúde, favorável, nos têrmos
O Congresso Nacional decreta:
do substitutivo que oferece; e de Finanças, favorável,
Art. 1º O inciso II do art. 295 do Código de com subemenda ao substitutivo da Comissão de
Processo Penal passa a ter a seguinte redação:
Saúde.
"Art. 295.............................................................
2 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara número 325, de 1956, que reorganiza os
II – Os governadores ou interventores de Cursos do Departamento Nacional de Saúde
Estados e Territórios, o prefeito do Distrito Federal, (C.D.N.S.) e dá outras providências; tendo pareceres
seus respectivos secretários, os prefeitos municipais, favoráveis (números 345 e 348, de 1957) das
ou vereadores e chefes de polícia".
Comissões: de Constituição e Justiça; de Saúde
Art. 2º Revogam-se as disposições em Pública, de Educação e Cultura e de Finanças.
contrário.
3 – Discussão única do Projeto de Decreto
O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a Legislativo número 6, de 1957, originário da Câmara
matéria constante da Ordem do Dia.
dos Deputados, que aprova o têrmo aditivo ao ajuste
Não há oradores inscritos.
de locação de serviço celebrado entre o EstadoNada mais havendo que tratar, vou encerrar a Maior do Exército e Roberto dos Santos Ribeiro para
sessão. Designo para a de amanhã a seguinte:
desempenhar as funções de Cartógrafo, têrmo a que
o Tribunal de Contas recusou registro em 30 de
ORDEM DO DIA
dezembro de 1955; tendo pareceres favoráveis sob
números 355 e 356, de 1957, das Comissões de
1 – Discussão única do Projeto de Lei da Constituição e Justiça e de Finanças.
Câmara número 268, de 1956, que concede o auxílio
Está encerrada a Sessão.
de Cr$ 300.000,00 ao II Congresso de Medicina
Levanta-se a Sessão às 15 horas e 35
Legal e Criminologia de Pernambuco, e dá ou- minutos.

52ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 4 DE JUNHO DE 1957
PRESIDÊNCIA DO SENHOR APOLÔNIO SALLES
Às 14 horas e 30 minutos acham-se presentes
os Srs. Senadores:
Vivaldo Lima – Mourão Vieira – Cunha
Mello – Prisco dos Santos – Remy Archer – Victorino
Freire – João Mendes – Leônidas Mello – Onofre
Gomes – Fausto Cabral – Fernandes Távora –
Kerginaldo Cavalcanti – Georgino Avelino –
Reginaldo Fernandes – Abelardo Jurema – João
Arruda – Argemiro de Figueiredo – Apolônio
Salles – Nelson Firmo – Ezechias da Rocha –
Freitas Cavalcanti – Júlio Leite – Lourival Fontes –
Neves da Rocha – Juracy Magalhães – Carlos
Lindenberg – Attílio Vivacqua – Ary Viana – Sá
Tinoco – Lutterbach Nunes – Arlindo Rodrigues –
Alencastro Guimarães – Caiado de Castro –
Gilberto Marinho – Bernardes Filho – Benedicto
Valladares – Lima Guimarães – Lineu Prestes –
Lino de Mattos – Moura Andrade – Costa Paranhos –
Frederico Nunes – Pedro Ludovico – Silvio
Curvo – João Villasbôas – Filinto Müller – Othon
Mäder – Alô Guimarães – Gaspar Velloso – Gomes
de Oliveira – Francisco Gallotti – Rodrigo
Lobo – Daniel Krieger – Mem de Sá – Lameira
Bittencourt.
O SR. PRESIDENTE: – A
presença acusa o comparecimento de
Senadores. Havendo número legal, está
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O
Sr.
1º
Suplente,
de
2º
Secretário,
procede
à

lista de
55 Srs.
aberta a
servindo
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
DIPLOMA
Justiça Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí
O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do
Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais,
faz saber, para os fins de que trata o artigo 118 da
Lei número 1.164, de 24 de julho de 1950 (Código
Eleitoral), que, da Ata geral da sessão dêste
Tribunal, realizada nesta data e que aprovou a
apuração das eleições de 3 de outubro do ano findo,
consta ter sido proclamado Suplente de Senador
Federal o doutor Waldemar de Moura Santos, eleito
pelo Partido Social Democrático, com setenta e sete
mil, novecentos e trinta e dois (77.932) votos, bem
como que é de cento sessenta e três mil, duzentos
cinquenta e nove (163.259), o total de votos
apurados. Eu, Gualberto da Silva, Diretor da
Secretaria, em exercício, lavrei e subscrevi o
presente extrato.
Teresina, 26 de janeiro de 1951. – João José
Pereira da Silva, Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral.
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Ofício
da
Câmara
dos
Deputados,
Art. 5º As importâncias correspondentes ao
número 745, encaminhando autógrafos do crédito especial e aos orçamentários a que se refere
seguinte:
o artigo 3º, depois de registradas pelo Tribunal de
Contas, serão automàticamente distribuídas ao
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Tesouro Nacional e depositadas no Banco do Brasil,
Nº 96, DE 1957
em conta especial, à disposição da Diretoria do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
(Nº 2.417-B-1957, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS)
Parágrafo único. A comprovação das
despesas realizadas à conta dos referidos créditos
Redação Final do Projeto número 2.417-A, de será feita ao Tribunal de Contas pela Diretoria do
1957, que concede dotação federal para a Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (dentro de
comemoração do 250º aniversário da fundação de três meses, a partir do encerramento de cada
exercício financeiro.
Ouro Prêto.
Art. 6º Revogam-se as disposições em
O Congresso Nacional decreta:
contrário.
Art. 1º A União contribuirá, para a
À Comissão de Finanças.
comemoração do 250º aniversário da criação da
Municipalidade de Ouro Prêto, a transcrever no
PARECERES Nº 411, 412 e 413, DE 1957
dia 8 de julho de 1961, com o empreendimento
de um plano especial de obras em proveito da
Nº 411, DE 1957
cidade erigida em Monumento Nacional pelo
Decreto número 22.928, de 12 de julho de
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
1933.
o Projeto de Lei do Senado, número 10, de 1957,
Art. 2º O plano mencionado no artigo 1º que considera como efetivo serviço a atividade aérea
atenderá à conservação, reparação e restauração do de militares, da Fôrça Aérea Brasileira, obrigados a
acêrvo artístico, histórico e paisagístico de Ouro vôos.
Prêto, tendo em vista o papel que compete à cidade
como centro de civismo, de cultura e de atração
Relator: Sr. Lima Guimarães.
turística.
Dispõe o presente projeto, de autoria do
Art. 3º Para atender às despesas com a eminente Senador Paulo Fernandes, sôbre o efetivo
execução dos serviços determinados nesta lei, tempo de serviço dos militares da Fôrça Aérea
fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no Brasileira.
exercício financeiro de 1957, pelo Ministério da
Assim, no art. 1º, estabelece que os militares
Educação e Cultura, o crédito especial de Cr$ da FAB obrigados ao "vôo como tripulantes"
6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros), incluindo- contarão, para efeito de transferência para a reserva
se nos exercícios subseqüentes de 1958, 1959, remunerada e benefícios na inatividade, como de
1960 e 1961 dotações de importância idêntica efetivo serviço, o tempo decorrente da atividade
para o mesmo objetivo, no orçamento do referido aérea.
Ministério.
No art. 2º são traçadas as normas a serem
Art. 4º À Diretoria do Patrimônio Histórico e seguidas para efeito do cálculo do tempo de serviço
Artístico Nacional incumbirá elaborar o plano de referido no artigo anterior.
serviços de que trata esta Lei, que deverá ser
Os benefícios previstos são extensivos aos
submetido à aprovação do Ministro da Educação e militares obrigados a vôo, transferidos para a reserva
Cultura, com audiência prévia do Conselho remunerada, na vigência da Lei número 2.370,
Consultivo daquela Diretoria.
de 9 de dezembro de 1954, observadas as li-
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mitações contidas no seu art. 5º e respectivo
parágrafo único (art. 3º).
III – O ilustre representante fluminense,
justificando a proposição, apresentou os seguintes
principais motivos:
a) até 20 de outubro de 1946, data em
que entrou em vigor o Estatuto dos Militares
(Decreto-lei número 9.698, de 2 de setembro de
1946), permitia-se aos aviadores obrigados ao
"vôo como tripulantes" a contagem do tempo de
serviço aéreo, para efeito de transferência para
inatividade;
b) a partir de então, surgiram interpretações
diversas quanto à contagem daquele tempo
concedida para alguns e negada para outros, com
preterição de direitos adquiridos;
c) assim é que, mesmo após a vigência
do
novo
Estatuto,
numerosas
inatividades
foram deferidas com a inclusão de "horas
de vôo" convertidas em "anos de serviço" e
sòmente depois de baixando o Aviso número
48 (de 6 de outubro de 1953), é que se passou
a conceder tais benefícios apenas aos que, na
data de 20 de outubro de 1946, já estivessem
em condições de solicitar transferência para a
reserva;
d) ora, é claro que o Estatuto dos Militares
só revogou o dispositivo que permitia a
contagem das "horas de vôo" a partir de sua
vigência, tanto que, entre 20 de outubro de
1946 e 6 de outubro de 1954, (datas que
assinalam o início dos efeitos do referido
Estatuto e a interpretação dada pelo Aviso número
48), grande número de militares dêle se
beneficiaram;
e) o próprio Ministério da Aeronáutica, através
do Aviso número 99 de 16 de novembro de 1950,
assim se pronunciou:
"A contagem de tempo de serviço
para a inatividade dos militares da Aeronáutica
obrigados ao vôo será feita da seguinte
maneira:
a) até 20 de outubro de 1956, nos têrmos da
legislação então vigente;
b) a partir de 2 de outubro de 1946, nos
têrmos do Decreto-lei número 9.698, de 2 de
setembro de 1946".

III – Como se observa, os argumentos com
que o autor do projeto o fundamentou são de molde
a convencer, pois retratam uma situação que, por
injusta, precisa, realmente, ser modificada.
As medidas agora sugeridas corrigem o mal,
eis que evita sejam ofendidos direitos adquiridos,
tornando efetivo, na hipótese, o preceito
constitucional da igualdade de todos perante a lei.
Na realidade, tudo se resume em tornar
equânime a legislação sôbre a matéria, resolvendose situações iguais, segundo critérios uniformes.
Constam do processo instruindo-o, dois
anexos, um enumerando as leis e decretos
relacionados com o projeto, outro contendo a lista
dos oficiais que passaram para a reserva
remunerada com o tempo de efetivo serviço contado
com o tempo de horas de vôo.
Êsses dois anexos comprovam tudo aquilo
que disse, em sua justificativa, o eminente
representante do Estado do Rio e que resumimos
acima.
Comprovado, portanto, que não está havendo
em relação aos militares da FAB, um critério
uniforme para a contagem de tempo de serviço para
efeito de transferência para a reserva remunerada,
com o que têm sido desrespeitados direitos
adquiridos; e, considerando que a medida proposta
restaura o princípio da igualdade de todos perante a
lei, esta Comissão se manifesta pela aprovação do
projeto que, além de obediente aos preceitos
constitucionais,
afigura-se-nos
de
tôda
a
conveniência.
Sala das Comissões, em 14 de maio de 1957.
– Cunha Mello, Presidente, – Lima Guimarães,
Relator. – Ruy Carneiro – Lourival Fontes – Gilberto
Marinho – Lineu Prestes – Gaspar Velloso – Rui
Palmeira – Argemiro de Figueiredo – Attílio
Vivacqua.
Nº 412, DE 1957
Da Comissão de Segurança Nacional, sôbre o
Projeto de Lei do Senado número 10, de 1957.
Relator: Sr. Caiado de Castro.
Segundo
o
presente
projeto,
militares da Fôrça Aérea Brasileira,

os
fun-
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cionalmente obrigados ao vôo como tripulantes,
contarão, para efeito de transferência para a reserva
remunerada e benefícios na inatividade, como de
efetivo serviço, o tempo decorrente da atividade
aérea (art. 1º).
Na contagem de tempo de serviço decorrente
da atividade aérea, serão observadas as seguintes
normas: até 2 de outubro de 1945, valerá no Decreto
número 18.339, de 9 de agôsto de 1928; e de 2 de
outubro de 1945 até 20 de outubro de 1946, será
obdecido o Decreto-lei número 8.028, de 2 de
outubro de 1945 (art. 2º).
Os benefícios em aprêço são extensivos aos
militares obrigados ao vôo, transferidos para a
reserva remunerada, na vigência da Lei número
2.370, de 9 de dezembro de 1954.
II – O autor da proposição, o eminente
Senador Paulo Fernandes, justificando o projeto
baseou-se nas seguintes principais razões:
a) até 20 de outubro de 1946, data em que
entrou em vigor o Estatuto dos Militares, permitia-se
aos aviadores obrigados ao "vôo como tripulantes" a
contagem do tempo de serviço aéreo, para efeito de
transferência para a inatividade;
b) a partir de então, porém, surgiram
interpretações diversas quanto à contagem
daquele tempo, concedida para alguns e negada
para outros, com evidente preterição de direitos
adquiridos;
c) assim, numerosas inatividades foram
deferidas com a inclusão de "horas de vôo"
convertidas em "anos de serviço", e sòmente
depois de baixado o Aviso número 48, de
6 de outubro de 1954, é que se passou a
conceder tais benefícios apenas aos que,
em 20 de outubro de 1946, já estivessem
em condições de solicitar transferência para a
reserva;
d) ora, o Estatuto dos Militares só revogou o
dispositivo que permitia a contagem das "horas de
vôo" a partir de sua vigência, tanto que, entre 20 de
outubro de 1946 e 6 de outubro de 1954, numerosos
militares dêle se beneficiaram;

e) o próprio Ministério da Aeronáutica, através
do Aviso número 99, assim se pronunciou, em 16 de
novembro de 1950:
"A contagem do tempo de serviço para a
inatividade dos militares da Aeronáutica obrigados ao
vôo, será feita da seguinte maneira:
a) até 20 de outubro de 1946, nos têrmos da
legislação então vigente;
b) a partir de 21 de outubro de 1946, nos
têrmos do Decreto-lei número 9.698, de 2 de
setembro de 1946".
III – Os motivos em que se baseou o ilustre
representante fluminense são, como se vê, de molde
a positivar a justiça da proposição por êle
apresentada, não sendo preciso acrescer mais nada,
para que nos convençamos da sua necessidade.
Aliás, a Comissão de Constituição e Justiça,
ao examinar o assunto, acentuou que não está
havendo, em relação aos militares da FAB, um
critério uniforme para a contagem de tempo de
serviço, para efeito de transferência para a reserva,
com o que têm sido desrespeitados direitos
adquiridos.
Isto posto, considerando que o projeto corrige,
efetivamente, uma situação que, por injusta, precisa
ser modificada, esta Comissão opina pela sua
aprovação.
Sala das Comissões, em 23 de maio de 1957.
– Onofre Gomes, Presidente – Caiado de Castro,
Relator. – Silvio Curvo. – Alencastro Guimarães. –
Francisco Gallotti.
Nº 413, DE 1957
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei número 10, de 1957.
Relator: Sr. Fausto Cabral.
Até 20 de outubro de 1946, data em que
passou a vigorar o Estatuto dos Militares, permita-se
aos aviadores obrigados ao "vôo como tripulantes" a
contagem do tempo de serviço aéreo, para efeito de
transferência para a inatividade.
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Daquele dia em diante, porém, surgiram
interpretações diversas e antagônicas, relativamente
à contagem daquele tempo, que passou a ser
concedida a uns e negada a outros, com isto
fugindo-se ao princípio da eqüidade.
Numerosas inatividades foram, portanto,
deferidas com a inclusão de "horas de vôo"
convertidas em "anos de serviço" e foi sòmente
depois de baixado o Aviso número 48, de 6 de
outubro de 1954, que se decidiu conceder tais
benefícios apenas aos que já estivessem em
condições de ir para a reserva em 20 de outubro de
1946.
Acontece, todavia, que o Estatuto dos Militares
só revogou o dispositivo que permitia a contagem
das "horas de vôo" a partir de sua vigência, e tanto
foi assim que muitos militares dêle se favoreceram,
conforme prova uma relação constante do processo
em estudo.
Aliás, o próprio Ministério da Aeronáutica, pelo
Aviso número 99, de 16 de novembro de 1950, foi
claro nesse entendimento, quando declarou que a
contagem de tempo de serviço para a inatividade dos
militares obrigados ao vôo seria feita, "até 20 de
outubro de 1946, nos têrmos da legislação então
vigente", e, "a partir de 21 de outubro de 1946, nos
têrmos do Decreto-lei número 9.698, de 2 de
setembro de 1946".
Baseando-se nesses motivos, o eminente
Senador Paulo Fernandes apresentou o presente
projeto, no qual se procura resolver em definitivo,
essa situação, de maneira a evitar injustiças e
resguardar legítimos direitos.
Assim, preceitua a proposição (artigo 1º) que
os militares da FAB, funcionalmente obrigados ao
vôo como tripulantes, contarão, para efeito de
transferência para a reserva remunerada e
benefícios na inatividade, como de efetivo, o tempo
decorrente da atividade aérea.
Nessa contagem de tempo, serão observadas
(artigo 2º) as seguintes normas: até 2 de outubro de
1954, aplicar-se-á o Decreto número 18.339, de 9 de
agôsto de 1928; e de 2 de outubro de 1954, até 20
de outubro de 1946, o Decreto-lei número 8.028, de
2 de outubro de 1945.

Os benefícios citados serão extensivos aos
militares obrigados ao vôo, transferidos para a
reserva remunerada na vigência da Lei número
2.370, de 9 de dezembro de 1954.
A Comissão de Constituição e Justiça
manifestou-se a favor da medida em tela,
acentuando que, como estão as coisas, não está
prevalecendo, acêrca dos militares da FAB, um
critério uniforme para a contagem de tempo de
serviço, quando de sua passagem para a inatividade.
Do mesmo modo, a Comissão de Segurança
Nacional, examinando o mérito do assunto, deu seu
apoio à proposição.
Diante do exposto, e considerando que o
aumento de despesas, na hipótese, é algo
necessário, porque mera e lógica decorrência de um
ato que visa a corrigir injustiças e salvaguardar
direitos indiscutíveis, esta Comissão opina pela
aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 31 de maio de 1957. –
Vivaldo Lima, Presidente em exercício – Fausto
Cabral, Relator – Othon Mäder – Lima Guimarães –
Júlio Leite – Lameira Bittencourt – Fausto
Cabral – Novaes Filho – Daniel Krieger – Juracy
Magalhães.
PARECERES Nos 414 E 415, DE 1957
Nº 414, DE 1957
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei do Senado número 61, de 1950, que
autoriza o Govêrno Federal a auxiliar a Prefeitura
Municipal de São João de Muqui, no Estado do
Espírito Santo, com a quantia de Cr$ 2.000.000,00,
para reparação de danos causados pela
tromba d’água que desabou sôbre o referido
Município.
Relator: Sr. Gaspar Velloso.
O
projeto
em
estudo
é
originário
do Senado, ao qual incumbe, desta feita, opinar
sôbre emenda substitutiva apresentada pela
Câmara dos Deputados na função de Câmara
revisora.
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A emenda da outra Casa do Congresso não
alterou substancialmente a proposição original.
Manteve integralmente o seu art. 2º, a fim de
harmonizar êste com o precedente, acrescentou-lhe
in fine a expressão, “por intermédio do Govêrno do
Estado do Espírito Santo”.
Finalmente, no art. 3º, que autoriza o
Executivo a abrir o crédito de Cr$ 2.000.000,00 (dois
milhões de cruzeiros), substituiu a proposição “de”
por “até”, permitindo, com isso, a redução do auxílio
objetivado no projeto.
A emenda substitutiva não padece, todavia, de
qualquer vício do ponto de vista constitucional e
jurídico. Opinamos, assim, por sua aprovação,
cabendo à ilustrada Comissão de Finanças,
manifestar-se no mérito.
Sala das Comissões, em 9-4-57. – Cunha
Mello, Presidente – Gaspar Velloso, Relator – Lima
Guimarães – Gilberto Marinho – Argemiro de
Figueiredo – Ruy Carneiro – Daniel Krieger –
Lourival Fontes – Benedicto Valladares.
Nº 415, DE 1957
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei do Senado, número 61, de 1950.
Relator: Sr. Lima Guimarães:
O projeto em estudo é originário desta Casa
sendo agora submetido novamente a seu exame, a
fim de ser, apreciada emenda oferecida pela Câmara
dos Deputados.
Trata-se de projeto de auxílio a um Município
do Estado do Espírito Santo e concedido para
reparação dos danos causadas por enchentes
calamitosas.
As alterações introduzidas pela Câmara não
alteram a substância da proposição. Apenas
substituiram, na expressão: “crédito especial de”, a
proposição “de”, “até”, deixando aos estudos realizados
pelo Poder Executivo, em cooperação com o Govêrno
do Estado, a fixação da importância exatamente
necessária para fazer face aos prejuízos advindos da
aludida precipitação dos elementos da natureza.

Opinamos, assim, favoràvelmente ao projeto.
Sala das Comissões, em 31 de maio de 1957.
– Vivaldo Lima, Presidente em exercício – Lima
Guimarães, Relator. – Othon Mäder – Daniel Krieger
– Novaes Filho – Juracy Magalhães – Lameira
Bittencourt – Júlio Leite – Fausto Cabral.
PARECERES NºS 416, 417 E 418,
DE 1957
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei de Câmara dos Deputados, número
43, de 1957, que concede isenção de direitos de
importação, impôsto de consumo e taxas aduaneiras
para um busto do falecido Presidente Getúlio Vargas,
a ser erigido em praça pública, no Município de
Santa Vitória do Palmar, no Estado do Rio Grande
do Sul.
Relator: Sr. Lima Guimarães.
Sob o número 43, de 1957, foi aprovado na
Câmara dos Deputados projeto de Lei que concede
isenção de direitos de importação, impôsto de
consumo e taxas aduaneiras, exceto a de
previdência social, para um busto do extinto
Presidente
Getúlio
Vargas,
procedente
de
Montevidéu, destinado à Prefeitura de Santa Vitória
do Palmar, Estado do Rio Grande do Sul, para ser
erigido em praça pública daquele município.
Pelo relatório da Comissão de Finanças da
Câmara, sabe-se que o busto é obra do grande
escultor Pelloni e foi adquirido por contribuição
espontânea do povo e importado pela Prefeitura
Municipal.
A homenagem que se quer prestar à memória
do saudoso Presidente Vargas, nascido no seio do
povo simples e humilde que êle amou, é daquelas
que merecem o apoio de todo brasileiro. O grande
estadista, que por longo tempo dirigiu os destinos do
país, realizou obras duradouras e de incalculáveis
benefícios à nossa Pátria.
Político dos mais ilustres e hábeis, eternizouse no coração das massas que dêle fizeram um ídolo
nacional.
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Seus próprios adversários reconhecem o
excepcional valor e os méritos incontestáveis do
grande condutor de homens; sua vida, tôda ela
dedicada a serviço do Brasil, marcou longo período
da nossa história e o sagrou um dos maiores vultos
da República.
Atendendo a que iguais favores tem sido
concedidos a casos semelhantes, e à grande
significação da homenagem, isento o projeto de
qualquer eiva de inconstitucionalidade, opinamos
pela sua aprovação.
Sala das Comissões, em 26 de março de
1957. – Cunha Mello, Presidente. – Lima Guimarães,
Relator.
–
Gilberto
Marinho.
–
Argemiro
de Figueiredo. – Daniel Krieger. – Ruy Carneiro. –
Lourival Fontes. – Attílio Vivacqua. – Gaspar
Velloso.
Nº 417, DE 1957

Além disso, cabe acentuar, tal como ficou
esclarecido no relatório da Comissão de Finanças da
Câmara, que o busto tem alta significação artística,
pois é da lavra do grande escultor Belloni e foi
adquirido pela contribuição espontânea do povo de
Santa Vitória do Palmar.
A Prefeitura nada mais fêz, no caso, do que
importar o valioso trabalho.
Considerando o exposto, e mais, que são sem
conta as medidas semelhantes já aprovadas pelo
Congresso,
esta
Comissão
se
manifesta
favoràvelmente ao projeto.
Sala das Comissões, em 7 de maio de 1957. –
Juracy Magalhães, Presidente e Relator. –
Fernandes Távora – Carlos Lindenberg – Gomes de
Oliveira.
Nº 418, DE 1957

Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Da Comissão de Economia sôbre o Projeto de Lei da Câmara, número 43, de 1957.
Lei da Câmara número 43, de 1957.
(Relator: Sr. Lameira Bittencourt).
Relator: Sr. Juracy Magalhães.
De autoria do nobre Deputado Fernando Ferrari,
Pelo presente projeto, é concedida isenção de o Projeto em exame concede isenção de direitos de
direitos de importação, impôsto de consumo e taxas importação, impôsto de consumo e taxas aduaneiras,
aduaneiras, exceto de previdência social, para um excetuada a de previdência social, para um busto do
busto do saudoso Presidente Getúlio Vargas, Presidente Getúlio Vargas. O busto é procedente de
procedente de Montevidéu, Uruguai, destinado à Montevidéu e se destina à Prefeitura de Santa Vitória
Prefeitura de Santa Vitória do Palmar, Estado do Rio do Palmar, Estado do Rio Grande do Sul, para ser
Grande do Sul, a ser erigido em praça pública, erigido em praça pública, na mesma cidade.
naquele município gaúcho.
A proposição mereceu o aplauso da outra
O autor da proposição, o ilustre Deputado Casa do Congresso, cuja Comissão de Finanças, em
Fernando Ferrari, justificou devidamente da tribuna parecer aprovado por unanimidade, ressaltou o valor
da Câmara.
artístico da obra, executada pelo consagrado
No
Senado,
mereceu
o
projeto escultor Belloni.
pronunciamento favorável da Comissão de
Nada há que opor ao Projeto, que visa a
Constituição e Justiça, que o examinou quanto à conceder favores fiscais a um trabalho de arte
jurisdicidade e constitucionalidade.
resultante de subscrição pública e destinado a
A homenagem que se pretende prestar ao perpetuar a memória do ilustre extinto.
inesquecível
Chefe
de
Estado
parece-nos
O povo de Santa Vitória do Palmar, em
procedente, eis que, adversários ou partidários do movimento de significativa espontaneidade, houve por
Sr. Getúlio Vargas, todos temos de reconhecer ter bem homenagear a figura do eminente brasileiro
sido êle, como estadista, uma figura marcante na desaparecido, cujas raízes ideológicas penetraram tão
história política da América Latina.
profundamente na sensibilidade política brasileira.
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Atendendo ao caráter da homenagem e aos
Nº 420, DE 1957
precedentes concedidos pelo Congresso, somos de
parecer favorável ao Projeto.
Da Comissão de Educação e Cultura, sôbre o
Sala das Comissões, em 7 de maio de 1957. – Projeto de Lei da Câmara, número 62, de 1957.
Vivaldo Lima, Presidente. – Lameira Bittencourt,
Relator. – Othon Mäder – Júlio Leite – Lima
(Relator: Sr. Gilberto Marinho).
O ilustre Deputado Corrêa da Costa, com o
Guimarães – Fausto Cabral – Novaes Filho – Daniel
objetivo de tornar mais dignamente merecedor do
Krieger – Juracy Magalhães.
“reconhecimento das novas gerações” o heroísmo do
PARECERES NS. 419, 420 E 421,
inolvidável Coronel Ricardo Franco de Almeida
DE 1957
Serra, valoroso construtor, defensor e primeiro
comandante do Forte de Coimbra, no Estado de
Nº 419, DE 1957
Mato Grosso, marco glorioso de um dos mais
notáveis feitos assinalados nas longínquas fronteiras
Da Comissão de Constituição e Justiça, da pátria, ofereceu, com muita oportunidade, à
sôbre o Projeto de Lei da Câmara, número 62, de consideração do Congresso Nacional, o presente
1957, que manda erigir o Pantheon Ricardo Projeto, determinando a ereção, no referido Forte do
Franco no Forte de Coimbra, no Estado de Mato Pantheon Ricardo Franco, a fim de nêle abrigar-lhe
os restos mortais.
Grosso.
Estabelece, ainda, o Projeto que o Govêrno
(Relator: Sr. Lourival Fontes).
Federal fica autorizado a abrir, pelo Ministério da
Determina o presente Projeto a ereção pelo Guerra, o crédito especial de Cr$ 1.500.000,00 para
Govêrno Federal, no Forte de Coimbra, em Mato atender às despesas com a construção da referida
Grosso, do Pantheon Ricardo Franco, a fim de obra e com a restauração do Forte.
abrigar os restos mortais do Coronel Ricardo Franco
A iniciativa da ereção de um monumento,
de Almeida Serra, construtor daquele Forte e seu destinado a recolher os restos mortais do insigne
primeiro Comandante.
soldado, cujo exemplo de bravura e patriotismo deve
Para tanto, fica autorizada a abertura, pelo servir de estímulo a todos os brasileiros, só deve
Ministério da Guerra, do crédito especial de Cr$ merecer os melhores aplausos e a nossa integral
1.500.000,00.
aprovação.
A proposição está convenientemente
O ato heróico do insigne brasileiro situa-se
justificada por seu autor, o eminente Deputado entre os de maior relêvo de nossa história e sua
Corrêa da Costa, que, depois de exaltar a figura consagração, através de um monumento que o
de Ricardo Franco, adverte, com propriedade, perpetue, do ponto de vista educativo, é plenamente
nada ser mais justo que a construção, no Forte justificável.
de Coimbra, de um monumento que sirva
Sôbre a matéria, já se pronunciou
de incentivo aos que, em tão longínquas favoràvelmente o Ministério da Guerra, “que
paragens, mantêm acesa a chama do patriotismo considerou a medida em aprêço como merecedora
nacional.
de aprovação”.
Do ponto de vista constitucional e jurídico,
Quanto ao crédito proposto no artigo 2º, não
nada há que invalide o Projeto, pelo que, somos obstante julgarmos atualmente pequeno e mesmo
favoráveis à sua aprovação.
insuficiente, melhor dirá a douta Comissão de
Sala das Comissões, em 9 de abril de 1957. – Finanças.
Cunha Mello, Presidente. – Lourival Fontes, Relator.
Esta Comissão de Educação e Cultura
– Attílio Vivacqua. – Ruy Carneiro. – Argemiro de manifesta-se, pois, favoràvelmente à proposição,
Figueiredo. – Gilberto Marinho. – Daniel Krieger. – julgando, porém, indispensável, apresentar-lhe uma
Lima Guimarães. – Benedicto Valladares. – Gaspar emenda, cujos fundamentos constam da justificação
que a ela se segue.
Velloso.
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EMENDA Nº 1-C
Acrescente-se ao artigo 2º, o seguinte
parágrafo único:
“Parágrafo único – O Projeto de ereção do
monumento a que se refere o artigo 1º, bem como as
obras de restauração do Forte, de que trata o artigo
2º, serão submetidos à aprovação da Diretoria do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, do
Ministério da Educação e Cultura”.
Justificação
supra.

São óbvias as razões que justificam a emenda

O Forte Coimbra é monumento de precioso
valor histórico, pertencente ao patrimônio histórico
nacional.
Destarte, tudo aconselha que o Projeto da
construção de um Pantheon sob a guarda e
conservação do referido monumento, bem como as
obras de sua restauração, fiquem subordinados à
prévia aprovação do órgão competente, que melhor
saberá examiná-los do ponto de vista dos interêsses
históricos e artísticos.
Sala das Comissões, em 25 de abril de 1957.
– Lourival Fontes, Presidente. – Mourão Vieira,
Relator. – Gilberto Marinho – Ezechias da Rocha –
Nélson Firmo – Mem de Sá – Reginaldo Fernandes.
Nº 421, DE 1957

O Projeto está longamente justificado pelo seu
autor que, depois de ressaltar os relevantes serviços
prestados à pátria pelo Coronel Ricardo Franco,
declara, com propriedade, nada ser mais justo e
oportuno do que a ereção de um monumento
perpetuador
da
memória
daquele
grande
brasileiro.
A douta Comissão de Educação e Cultura
desta Casa, manifestando-se através de brilhante
parecer do nobre Senador Gilberto Marinho,
ofereceu emenda à proposição, no sentido de que o
Projeto de ereção do monumento, bem como as
obras de restauração do Forte, serão submetidos à
aprovação da Diretoria do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, do Ministério da Educação e
Cultura.
Opinamos favoràvelmente à aprovação do
Projeto e da emenda referida.
Sala das Comissões, em 31 de maio de
1957. – Vivaldo Lima, Presidente, em exercício. –
Lima Guimarães, Relator. – Othon Mäder –
Lameira Bittencourt – Júlio Leite – Fausto Cabral
– Novaes Filho – Daniel Krieger – Juracy
Magalhães.
PARECERES NS. 422, 423 E 424,
DE 1957
Nº 422, DE 1957

Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da câmara, nº 132, de 1956, que
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de autoriza o Poder Executivo a encampar e incorporar
Lei da Câmara, número 62, de 1957.
ao patrimônio da Estrada de Ferro Leopoldina, a
Estrada de Ferro Itapemirim, de propriedade do
(Relator: Sr. Lima Guimarães).
Estado do Espírito Santo.
O presente Projeto de Lei da Câmara, número
62, de 1957, determina que o Govêrno Federal
(Relator: Sr. Benedicto Valladares).
mandará erigir no Forte de Coimbra, no Estado de
O Projeto autoriza o Executivo a encampar
Mato Grosso, o Pantheon Ricardo Franco, a fim de e incorporar ao patrimônio da Estrada de Ferro
abrigar os restos mortais do Coronel Ricardo Franco Leopoldina a Estrada de Ferro Itapemirim, de
de Almeida Serra, construtor daquele Forte e seu propriedade do Estado do Espírito Santo. Por seu
primeiro Comandante.
artigo 20, a desapropriação ficará dependente de
Para atender às despesas decorrentes da acôrdo entre a União e o referido Estado, de
construção das obras previstas com a restauração modo que a primeira não fica obrigada a efetuádo Forte, fica também o Poder Executivo autorizado la.
a abrir, pelo Ministério da Guerra, o crédito especial
Somos
pela
constitucionalidade
do
de Cr$ 1.500.000,00.
Projeto.
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Sala das Comissões, em 9 de outubro de
1956. – Lima Guimarães, Presidente, em exercício. –
Benedicto Valladares, Relator. – Gaspar Velloso. –
Fausto Cabral. – Francisco Gallotti. – Daniel Krieger.
– Attílio Vivacqua.

Estudos anteriores, principalmente os levados
a efeito pela Comissão Mista Brasil-Estados Unidos,
já têm concluído pela construção de uma nova
ferrovia no litoral do Espírito Santo, o que poderá ser
efetuado com a encampação visada, diante dos
maiores recursos da Estrada incorporadora.
Nº 423, DE 1957
Nada temos a opor à aprovação do Projeto
que, além do mais, é meramente autorizativo.
Sala das Comissões, em 31 de maio de 1957.
Da Comissão de Transportes, Comunicações
e Obras Públicas, sôbre o Projeto de Lei da Câmara, – Vivaldo Lima, Presidente. – Othon Mäder, Relator.
– Fausto Cabral. – Lameira Bittencourt. – Júlio Leite.
número 132, de 1956.
– Lima Guimarães. – Daniel Krieger. – Juracy
(Relator: Sr. Coimbra Bueno).
Magalhães. – Novaes Filho.
Êste Projeto foi exaustivamente estudado
pelas Comissões competentes da Câmara dos
PARECERES NS. 425, 426 E 427,
Deputados, que ouviram o Departamento Nacional
DE 1957
de Estradas de Ferro.
A Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, já
Nº 425, DE 1957
havia recomendado a construção de nova ferrovia
pelo litoral do Espírito Santo.
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
O Projeto autoriza, mas não obriga; assim, o Projeto de Lei da Câmara, número 248, de 1956,
somos pela sua aprovação.
que concede isenção de direitos de importação, de
Sala das Comisões, em 12 de abril de 1957. – consumo e de taxas aduaneiras, inclusive a de
Novaes Filho, Presidente. – Coimbra Bueno, Relator. previdência social, para o material hospitalar
– Neves da Rocha. – Nélson Firmo. – Francisco importado pelo Instituto das Pequenas Missionárias
Gallotti.
de Maria Imaculada, destinado ao Sanatório
Marques Lisboa, situado no Morro das Pedras, na
Nº 424, DE 1957
cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei
da Câmara, número 132, de 1956.
(Relator: Sr. Othon Mäder).
O presente Projeto autoriza o Poder
Executivo a encampar e incorporar ao patrimônio
da Estrada de Ferro Leopoldina a Estrada de
Ferro Itapemirim, de propriedade do Estado do
Espírito Santo.
A conveniência de tal iniciativa está
sobejamente explanada na justificativa do autor da
proposição, o nobre Deputado Floriano Rubim, que
ressalta as vantagens de ordem econômica que
advirão para uma vasta e rica região espíritosantense, merecedora da melhor atenção por parte
do Govêrno Federal.

(Relator: Sr. Daniel Krieger).
O Projeto em estudo concede isenção de
direitos, impôsto de consumo e taxas aduaneiras,
inclusive a de previdência social, para o material
hospitalar importado pelo Instituto das Pequenas
Missionárias de Maria Imaculada e destinado ao
Sanatório Marques Lisboa, situado no Morro das
Pedras, em Belo Horizonte, Minas Gerais.
A proposição foi apresentada pelo eminente
Deputado Mílton Campos, que a justifica, afirmando
constituir a isenção, no caso presente, “um pequeno
auxílio do Govêrno Federal para uma obra de
grande benemerência”. Com efeito, acentua a
justificação que o Instituto mantém o hospital em
causa
para
indigentes
tuberculosos,
com
capacidade para 180 leitos, sempre lotados. “Não
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há no Sanatório um pensionista sequer,
representando sua manutenção um dêstes prodígios
que a caridade generosa dos brasileiros sabe
realizar com tanta freqüência”.
Nada impede, do ponto de vista constitucional,
e jurídico, a aprovação do Projeto em aprêço,
incumbindo às Comissões de mérito examinar o seu
alcance, em seguida a inclusão da taxa de
previdência na isenção pretendida.
É o parecer.
Sala das Comissões, em 23 de outubro de
1956. – Argemiro de Figueiredo, Presidente. – Daniel
Krieger, Relator. – Gaspar Velloso. – Lima
Guimarães – Lourival Fontes – Gomes de Oliveira.
Nº 426, DE 1959
Da Comissão de Economia, ao Projeto de Lei
da Câmara, número 248, de 1956.
(Relator: Sr. Arlindo Rodrigues).
O Projeto de Lei da Câmara, número 248, de
1956, de autoria do nobre Deputado Mílton Campos,
concede isenção de direitos de importação, de
consumo e de taxas aduaneiras, inclusive de
previdência social para material hospitalar pelo
Instituto das Pequenas Missionárias de Maria
Imaculada, destinada ao Sanatório Marques Lisboa,
situado no Morro das Pedras, em Belo Horizonte,
Minas Gerais.
De acôrdo com a justificação que ao Projeto
acompanha, as Pequenas Missionárias mantêm, na
referida localidade, um hospital com 180 leitos, para
indigentes.
Nada mais justo, pois, que o Govêrno Federal
auxilie o empreendimento, concedendo-lhe a isenção
pretendida.
Nessas condições, a Comissão de Economia é
de parecer favorável ao Projeto em causa.
Sala das Comissões, em 12 de fevereiro de
1957. – Juracy Magalhães, Presidente. – Arlindo
Rodrigues, Relator. – Júlio Leite. – Fernandes Távora.

Nº 427, DE 1957
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara, número 248, de 1956.
(Relator: Sr. Lima Guimarães).
Pelo presente Projeto é concedida isenção
de direitos, impôsto de consumo e tôdas as taxas
aduaneiras, para o material hospitalar importado
pelo Instituto das Pequenas Missionárias de
Maria Imaculada, destinado ao Sanatório
Marques Lisboa, situado no Morro das Pedras,
em Belo Horizonte, conforme se encontra descrito
na promessa de venda número 19.818, de 28 de
junho de 1955, e número 20.582 de 11 de agôsto
de 1955, do Banco do Brasil, e na fatura consular
número 0.047, visada pelo Consulado Geral do
Brasil em Nova Orleans, a 20 de janeiro de 1956,
material chegado ao pôrto do Rio de Janeiro pelo
navio “Del Valle”.
II. O autor da proposição, o eminente
Deputado Mílton Campos, assim justificou-a:
“O Instituto das Pequenas Missionárias de
Maria Imaculada é uma Congregação Religiosa
devidamente organizada e reconhecida, cuja sede se
encontra na cidade paulista de São José dos
Campos. Mantém em Belo Horizonte o Sanatório
Marques Lisboa, para indigentes tuberculosos, com a
capacidade de 180 leitos, sempre lotados. Não há no
Sanatório um pensionista sequer, representando sua
manutenção, um dêstes prodígios que a caridade
generosa dos brasileiros sabe realizar, com tanta
freqüência. O material importado consta de dois
aparelhos de anestesia, uma lâmpada Castle para
mesa de operação, uma bomba de sucção, duas
bombas Gonco para aspiração, dois Costotomos,
material para cirurgia vascular, e pequenos
acessórios. O Banco do Brasil, concedeu a licença
de importação, classificando o material em primeira
categoria, como consta das promessas de venda de
câmbio citadas no Projeto. A isenção de direitos e
taxas alfandegárias no caso presente, represen-
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ta apenas um pequeno auxílio Federal para uma
obra de grande benemerência”.
III. As Comissões de Costituição e Justiça e de
Economia manifestaram-se favoràvelmente à
medida, que, de fato, é digna de acolhida, eis que,
dada a gravidade do problema da tuberculose, em
nosso país, todo o apoio deve ser dado a quantos,
como o Instituto em aprêço, se esforcem para
solucioná-lo.
Ante o exposto, esta Comissão opina pela
aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, em de maio de 1957. –
Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – Lima
Guimarães, Relator. – Othon Mäder. – Juracy
Magalhães. – Lameira Bittencourt. – Júlio Leite. –
Fausto Cabral. – Novaes Filho. – Daniel Krieger.
PARECERES NS. 428 E 429,
DE 1957
Nº 428, DE 1957
Da Comissão de Educação e Cultura, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara, número 358, de 1956, que
converte em monumento histórico e nacional os
sítios e logradouros da antiga cidade de São Luís, no
Estado do Maranhão, que conservam os caracteres
paisagísticos e arquitetônicos primitivos ou
tradicionais.
(Relator: Sr. Nélson Firmo).
Em têrmos mais elásticos que os do atual
Projeto, propõe inicialmente o seu autor, o nobre
Deputado Cunha Machado, que se erigisse em
monumento
histórico
nacional
o
conjunto
arquitetônico e paisagístico da antiga cidade de São
Luís, no Estado do Maranhão.
O principal objetivo da proposição foi o de
preservar da destruição do tempo, bem como de
quaisquer prejuízos humanos, as obras de arte do
período colonial e principalmente da época do
Primeiro Império, existentes na antiga capital
maranhense.
O Projeto encontra sua fundamentação
na
própria
Constituição
Federal,
ao
estabelecer
no
artigo
175
que
“as

obras, monumentos e documentos de valor
histórico e artístico, bem como os monumentos
naturais, as paisagens e os locais dotados de
particular valor artístico, ficam sob a proteção do
poder público”.
Ora, na antiga cidade de São Luís,
conforme se pode constatar, da planta exposta no
Distrito da Diretoria do Patrimônio Histórico e
Artístico, em Salvador, na Bahia, existem obras e
monumentos que revelam valiosa tradição aliada
a inestimável valor artístico, expressivos de sua
cultura e de sua alta significação na vida histórica
brasileira.
Ao ser apreciado na Comissão de Educação e
Cultura da outra Casa do Congresso, recebeu o
Projeto um substitutivo, visando a atender às justas
ponderações da Diretoria do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, que sôbre êle se pronunciou
favoràvelmente.
De fato, por aquela emenda, ficou demarcada
de forma mais precisa a área da capital maranhense
a ser convertida em monumento histórico e nacional,
evitando que o zêlo pelas suas obras artísticas e
históricas viesse impedir o seu progresso natural e
estender seus efeitos a áeras, sítios e logradouros,
cujas reformas se impusessem em prol do seu
progresso material, ou que já tivessem perdido seus
caracteres históricos, artísticos, primitivos ou
tradicionais.
Somos,
assim,
pela
aprovação
do
Projeto.
Julgamos, entretanto, conveniente, apresentar
uma pequena alteração no artigo 3º.
Com efeito, pelo Decreto-lei número 8.354,
de 2 de janeiro de 1946, o Poder Executivo já tem
competência
para
criar
novos
distritos
subordinados à D.P.H.A.N. nas várias localidades
do território nacional, em que se tornarem
necessários.
Ora, o Projeto em aprêço teve um objetivo
específico: a criação de um novo distrito, que, como
sabemos, será o quinto, devendo compreender o
Estado do Maranhão e alguns outros do Norte do
país, ainda não abrangidos por nenhum dos quatro
distritos atualmente existentes.
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Propomos,
substitutiva:

assim,

a

seguinte

emenda ma da legislação em vigor, a criar novos distritos nos
locais do território nacional onde se tornarem
necessários, um dos quais deverá compreender o
EMENDA Nº 1-C
Estado do Maranhão, com sede na cidade de São
Luís.
Substitua-se a redação do artigo 3º do Projeto,
A emenda, no entanto, autoriza apenas a
pela seguinte:
criação de um novo distrito da Diretoria
“Art. 3º – Fica o Poder Executivo autorizado, do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
na forma prevista no artigo 5º, parágrafo único, do com sede na cidade de São Luís, no
Decreto-lei número 8.354, de 2 de janeiro de 1946, a Maranhão.
criar um novo distrito da Diretoria do Patrimônio
O
autor
dessa
emenda
justificou-a
Histórico e Artístico Nacional, do Ministério da alegando, por um lado, que pelo Decreto-lei
Educação e Cultura, com sede na cidade de São número 8.354, de 2 de janeiro de 1946, o Poder
Luís, Estado do Maranhão”.
Executivo já tem competência para criar novos
Sala das Comissões. em 11 de abril de 1957. distritos subordinados à D.P.H.A.N., nas
– Lourival Fontes, Presidente. – Nélson Firmo, localidades em que tal se fizer necessário, e, por
Relator. – Reginaldo Fernandes – Mourão Vieira – outro lado, que o Projeto teve um objetivo
Ezechias da Rocha – Gilberto Marinho – Mem de Sá. específico: a criação de um novo distrito,
compreendendo o Estado do Maranhão e alguns
Nº 429, DE 1957
outros do norte do país, ainda não abrangidos por
nenhum dos distritos atualmente existentes.
Tais razões são, sem dúvida, aceitáveis.
Da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei
No que toca ao aspecto financeiro, cabe
da Câmara número 358, de 1956.
observar que haverá, sem dúvida, mais alguns
(Relator: Sr. Lima Guimarães).
encargos para a União, no setor em aprêço, mas
O Projeto de Lei da Câmara número 358, de para tanto, existe verba própria no Orçamento e,
1956, oriundo da Câmara dos Deputados, converte além disso, trata-se de medida de alto significado
em monumento histórico e nacional os sítios e histórico e cultural, que justifica as despesas que
logradouros da antiga cidade de São Luís, no Estado dela advirão.
do Maranhão, que conservam os caracteres
Isso pôsto, somos pela aprovação do Projeto e
paisagísticos e arquitetônicos primitivos tradicionais. da Emenda 1-C.
O autor da proposição, o ilustre Deputado
Sala das Comissões, em 31 de maio de
Cunha Machado, justificou-a convincentemente, 1957. – Vivaldo Lima, Presidente em exercício. –
ressaltando que “a cidade de São Luís, fundada em Lima Guimarães, Relator. – Othon Mäder. –
1712 por La Revardiare, possui em seus edifícios Lameira Bittencourt. – Júlio Leite. – Fausto
públicos e particulares uma valiosa tradição histórica, Cabral. – Novaes Filho. – Daniel Krieger. – Juracy
marcando épocas de esplendor social e econômico, Magalhães.
assinalando lutas pela independência e anseios
democráticos, constituindo, por outro lado,
PARECERES NS. 430, 431 E
expressões de cultura e de apurado gôsto artístico,
432, DE 1957
reflexo do bem-estar social de outras eras”.
Aprovado na Câmara de acôrdo com o
Nº 430, DE 1957
pronunciamento de seus órgãos técnicos, veio o
Projeto ao Senado, onde já mereceu, também,
Da Comissão de Consfituição e Justiça, sôbre
parecer favorável da Comissão de Educação e o Projeto de Lei da Câmara, número 125, de 1952,
Cultura, que, no entanto, apresentou-lhe emenda, que modifica o parágrafo único do Decreto-lei
alterando o artigo 3º.
número 5.452, de 1º de maio de 1943.
Como
está
no
Projeto,
o
referido
artigo autoriza o Poder Executivo, na for(Relator: Sr. Gomes de Oliveira).
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1 – O Projeto nº 125, da Câmara, procura
alterar o artigo 473 da Consolidação das Leis do
Trabalho, sôbre falta do trabalhador ao serviço, por
motivo de luto, casamento, nascimento de filho.
2 – Êsse artigo da Consolidação permite que o
trabalhador, sem prejuízo de salário, falte:
a) dois dias, por falecimento de pessoa da
família, declarada em sua carteira profissional e que
viva sob sua dependência econômica;
b) um dia, em caso de nascimento de filho, no
decorrer da primeira semana, para que possa efetuar
o devido registro civil.
O Projeto permite, nos casos da letra a
supra, acrescido do de casamento, além das
duas faltas com salário integral, mais seis com
metade do salário; no caso da letra b,
permite mais uma falta no dia de nascimento de
filho.
3 – Argumenta-se que aos professôres, nos
têrmos do artigo 320 da mesma Consolidação, se
permitiram nove dias de falta por motivo
de gala ou luto, e que os funcionários
públicos têm direito a oito dias, pelos mesmos
motivos.
Haveria aí desigualdade entre trabalhadores
de categorias diferentes, é certo, mas iguais perante
a Constituição que proíbe “distinções entre o trabalho
manual e técnico e o trabalho intelectual, bem como
entre os profissionais respectivos, no que concerne a
direitos, garantias e benefícios – (artigo 157 XVII –
parágrafo único).
E é inegável a desigualdade existente no
tratamento das diversas categorias de trabalhadores,
quanto a direitos e benefícios.
Os trabalhadores manuais ou operários,
mesmo especializados, não foram ainda equiparados
aos havidos como de categoria superior, os
funcionários. Entretanto, é irrefutável que, em se
tratando de questão sentimental, ou de regalias, como
no caso de luto ou de casamento, não se há de
fazer distinção entre um empregado de escritório, ou

modesto operário, e um empregado público, sob
pena de se criarem privilégios incompreensíveis, em
nossos dias.
4 – Dentro dêsse pensamento, o Projeto inicial
oferecido à Câmara, estabelecia paridade entre
essas categorias profissionais, para efeito dos
objetivos em vista.
O texto atual votado ali, não manteve aquela
paridade, pois só permitiu, com salários integrais,
duas faltas. É que ainda vivemos sob a influência de
preconceitos decorrentes de diferente e imperfeita
concepção dos direitos do homem, desconhecendo
ainda seus direitos sociais, novos direitos, dia a dia
mais impositivos.
5 – Estaremos na perplexidade da
encruzilhada em que os rumos do direito social
indicam um caminho só, e não vários, conforme a
conceituação de classes sociais em que se tem
dividido a sociedade.
Teremos avançado na concessão de
vantagens para umas classes sem considerar
outras?
Será demasiado conceder a todos os
trabalhadores regalias, como as previstas no Projeto,
já conferidas a uma categoria dêles?
É certo que o volume a que atingiram essas
regalias, numa extensão assim, se refletiria na vida
econômica do país.
Havemos, porém, de nos ir habituando à
realidade social dos nossos dias, para encarar os
indivíduos em pé de igualdade diante dos direitos
sociais, tal qual o fazemos quanto aos direitos civis e
políticos.
Cumpre assim, refletir melhor no conceder
vantagens a determinadas categorias profissionais,
pois que devem elas ser encaradas no seu conjunto,
com as demais categorias.
Assim, evitaremos anomalias e privilégios que
serão levados à nossa conta, à conta do Congresso,
num mundo em que as desigualdades sociais e
econômicas já são tão acentuadas.
6 – A legislação do trabalho e da previdência
social, além dos preceitos que o artigo 157 da
Constituição especifica, busca a “melhoria da
condição dos trabalhadores”.
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7 – Somos, assim, pela aprovação do Projeto.
Sala “Ruy Barbosa”, em 1 de agôsto de 1952.
– Aloísio de Carvalho, Presidente em exercício. –
Carlos Gomes de Oliveira, Relator. – Anísio Jobim. –
Attílio Vivacqua. – Joaquim Pires. – Mozart Lago.
Nº 431, DE 1957
Da Comissão de Legislação Social, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara, número 125, de 1952.
(Relator: Sr. João Arruda).
O Projeto de Lei da Câmara dos Deputados,
sob número 125, de 1952, visa à modificação do
artigo 473 e seu parágrafo único do Decreto-lei
número 5.452, de 1º de maio de 1953, no sentido de
ampliar as obrigações patronais de pagamento de
salários sem quaisquer contraprestações de
serviços, nas hipóteses consideradas pelos incisos
mencionados.
Para a hipótese de falecimento de cônjuge,
ascendente, descendente, irmão ou dependente,
assim declarado na carteira profissional, estabelece
o texto vigente que o empregado poderá deixar de
comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário, por
tempo não excedente de dois dias. O Projeto amplia
êsse prazo para oito dias, sendo os dois primeiros
remunerados integralmente e os restantes pela
metade.
Estabelece o Projeto, para a hipótese de
casamento do empregado, o direito de faltar ao
serviço por oito dias consecutivos, com percepção
integral dos salários correspondentes aos dois
primeiros dias e por metade os dias subseqüentes. O
texto atual não prevê a hipótese.
Pelo texto vigente, em caso de nascimento de
filho, o empregado poderá faltar um dia ao serviço,
no decorrer da primeira semana, para o fim de
efetuar o registro civil, sem prejuízo do salário. O
Projeto permite que, nessa hipótese, o empregado
falte ao serviço, sem prejuízo salarial, no dia de
nascimento e um dia, na primeira semana
subseqüente ao nascimento, para o fim de efetuar o
registro civil.

Embora não se possa afirmar seja o Projeto
inconstitucional, não paira dúvida que, uma vez
aprovado, viria acarretar ônus injustificados para as
emprêsas, indo além dos quadros constitucionais.
Efetivamente, consoante doutrina assente, o salário
constitui contraprestação de serviços efetivamente
prestados. Admite-se, como razoável, se pague
salário pelo tempo em que o empregado tenha ficado
à disposição do empregador, aguardando ou
executando ordens. Por imperativo constitucional,
deve ser retribuído o repouso semanal (Constituição,
artigo 157, VI), devem ser remuneradas as férias
anuais (artigo 157, VII), deve a gestante ter direito a
descanso antes e depois do parto sem prejuízo do
salário (artigo 157, X). Consagrar a obrigação
patronal de remunerar outros dias de folga, se não é
infringir frontalmente a Constituição, é pelo menos ir
muito além dos quadros constitucionais na
derrogação do conceito de salário como típica e
exclusiva contraprestação de serviços efetivamente
prestados.
Argumentou-se que os funcionários públicos
têm direito a oito dias de ausência ao serviço pelos
motivos indicados, facultando-se também aos
professôres nove dias de falta por motivo de gala ou
luto. E alegou-se que não poderiam ter diverso
tratamento os demais assalariados por fôrça do
artigo 157, parágrafo único, da Constituição, que não
admite distinção entre o trabalho manual ou técnico e
o trabalho intelectual, nem entre os profissionais
respectivos, no que concerne a direitos, garantias e
benefícios.
De início, devemos salientar que inadequada é
a invocação da situação jurídica dos funcionários
públicos, a que a própria Constituição dispensa
tratamento assaz diverso do relativo ao que dedica a
empregos privados. Quanto aos professôres, é de
salientar que o Projeto, se aprovado, continuaria a
dispensar tratamento diverso a essa categoria
profissional, pois que o artigo 320, parágrafo 3º, da
Consolidação das Leis do Trabalho, fixa norma
completamente diversa da que o Projeto estabelece
como nova redação do artigo 473 da mesma
Consolidação.
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Por outro lado, é de notar que o artigo 157,
parágrafo único, da Constituição não obsta, pura e
simplesmente, diferenciações entre os assalariados.
Nunca se alegou, por exemplo, a inconstitucionalidade
do artigo 72 da Consolidação citada, que, nos
serviços permanentes de mecanografia, impõe um
descanso de dez minutos para cada período de
noventa minutos de trabalho consecutivo, regalia que
se não estende aos outros assalariados.
Assim, o artigo 157, parágrafo único, da
Constituição, se veda distinções de classes em
atenção a sua inspiração nìtidamente democrática,
não obsta à distinção de categorias caracterizadas
pela especificidade de suas funções.
Ademais, a Comissão de Constituição e
Justiça, embora se manifestasse favorável ao
Projeto, não pôde deixar de reconhecer que as
normas, nêle consubstanciadas, não mantêm a
pretendida paridade entre os assalariados em geral,
de um lado, e os professôres e funcionários públicos,
de outro lado, de molde a ressaltar, através do
próprio Projeto, ora em exame, a impossibilidade de
interpretar o artigo 157, parágrafo único, da
Constituição, no sentido com que se pretendeu
justificar o mesmo Projeto.
Finalmente, é necessário frisar que, sob o ponto
de vista econômico, é de todo inconveniente o Projeto
que, se convertido em lei, iria gravar ainda mais os
pesados ônus trabalhistas que já incidem sôbre as
atividades produtoras, com inevitável reflexo no
encarecimento do custo de vida, contra o qual devem
empenhar-se todos os espíritos realmente patrióticos.
Pelas razões expostas, manifestamo-nos
integralmente contra o Projeto.
Sala das Sessões, em 8 de maio de 1957. –
Neves da Rocha, Presidente. – João Arruda, Relator.
– Ruy Carneiro. – Sílvio Curvo. – Fausto Cabral.

O presente Projeto dá nova redação ao artigo
473 e seu parágrafo único da Consolidação das Leis
do Trabalho (Decreto-lei número 5.452, de 1 de maio
de 1943), com o objetivo de ampliar as concessões
outorgadas aos trabalhadores quanto às faltas ao
serviço, por motivo de casamento, luto ou
nascimento de filho.
Como se vê, o assunto escapa à competência
da Comissão de Finanças, motivo por que deixamos
de opinar sôbre o Projeto.
Sala das Comissões, em 31 de maio de 1957.
– Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – Fausto
Cabral, Relator. – Othon Mäder. – Lima Guimarães.
– Júlio Leite. – Lameira Bittencourt. – Novaes Filho. –
Daniel Krieger. – Juracy Magalhães.
PARECERES NS. 433 E 434, DE 1957
Nº 433, DE 1957
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Decreto Legislativo número 5, de 1957,
que aprova o contrato celebrado entre o
Departamento Nacional de Estradas de Ferro e a
Sociedade Ipiranga de Engenharia e Comércio
Ltda.

(Relator: Sr. Gaspar Velloso).
Em sessão de 20 de setembro de 1955, o
Egrégio Tribunal de Contas da União recusou
registro ao têrmo de contrato celebrado entre o
Departamento Nacional de Estradas de Ferro e a
Sociedade Ipiranga de Engenharia e Comércio
Limitada, para a construção de uma ponte rodoferroviária sôbre o rio de Contas, em Itajuru, Estado
da Bahia.
A recusa baseou-se no fato de o edital de
correspondência não haver fixado prazo para o
Nº 432, DE 1957
término das obras, bem como a proposta da firma
concorrente não haver sido publicada na íntegra.
Houve recurso da repartição interessada,
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
cujos fundamentos, todavia, não convenceram
Lei da Câmara, número 125, de 1952.
aquela Egrégia Côrte de Contas, que manteve a
(Relator: Sr. Fausto Cabral).
decisão anterior.
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Remetido o processo ao Congresso Nacional,
na forma do estatuído no artigo 77, parágrafo 1º, da
Constituição Federal, a douta Comissão de
Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos
Deputados, contrariando aquêle decisório, houve por
bem aprovar o contrato impugnado, na forma do
presente Projeto de Decreto Legislativo.
De fato, e atendendo a princípios já
anteriormente firmados pelo Congresso Nacional,
através das manifestações de suas Casas, as razões
aduzidas pelo Tribunal de Contas, data veria, não
devem conduzir à impugnação do contrato. Primeiro,
porque, conforme esclarece o D.N.E.F., a falta de
fixação de prazo para a conclusão das obras no
edital da concorrência nem sempre tem motivado a
denegação de registros, pois numerosos julgados do
referido Tribunal vêm-na desprezando. Aliás, neste
passo, cabe lembrar que a cláusula III do ajuste ora
em foco determina que as obras terão início dentro
do prazo de 30 dias, a contar da primeira ordem de
serviço por escrito expedida à firma contratante e
ficarão concluídas dentro em 600 dias.
Também o fato de não haver sido publicada a
proposta, decai do seu mérito, uma vez que, após a
vigência do Decreto-lei número 1.705, de 27 de
outubro de 1939, que dispõe sôbre as publicações
nos órgãos oficiais, as diversas repartições da União
vêm publicando, em lugar das propostas, apenas o
quadro comparativo dos preços e condições
oferecidas pelos licitantes, prática que tem sido
acatada pelo mesmo Egrégio Tribunal. Demais, à
concorrência em tela compareceu apenas um
licitante, não havendo, portanto, preços a confrontar.
Deve lembrar-se, finalmente, que os altos
interêsses da administração, em casos como o
presente, não podem sujeitar-se à rigidez de
interpretações literais presas a formalidades
perfeitamente dispensáveis.
Diante do exposto, opinamos pela aprovação
do Projeto.
Sala das Comissões, em 9 de abril de 1957.
– Cunha Mello, Presidente. – Gaspar Velloso,
Relator. – Ruy Carneiro. – Argemiro de
Figueiredo. – Gilberto Marinho. – Lourival Fon-

tes. – Daniel Krieger. – Benedicto Valladares. – Lima
Guimarães. – Attílio Vivacqua.
Nº 434, DE 1957
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo número 5, de 1957.
(Relator: Senador Othon Mäder).
O Egrégio Tribunal de Contas da União, em
sessão de 20 de setembro de 1955, decidiu negar
registro ao têrmo de contrato celebrado entre o
Departamento Nacional de Estradas de Ferro e a
Sociedade Ipiranga de Engenharia e Comércio S. A.,
para a construção de uma ponte rodo-ferroviária
sôbre o rio das Contas, em Itajuru, no Estado da
Bahia, por não haver o respectivo edital de
concorrência fixado prazo para o término das obras,
bem como não ter sido a proposta da firma
concorrente publicada na íntegra.
Não acolhido o recurso da repartição
interessada, o Tribunal ratificou seu decisório e, na
forma do artigo 77, parágrafo 1º, da Carta Magna,
remeteu o processo ao Congresso Nacional.
A Câmara dos Deputados, baseada em
parecer da sua douta Comissão de Orçamento e
Fiscalização Financeira, decidiu dar legalidade ao
contrato impugnado, nos têrmos do Projeto de
Decreto Legislativo ora sob o nosso exame.
São de acolher-se os argumentos do aludido
parecer. Na verdade, a falta de fixação de prazo
para a conclusão das obras nem sempre tem sido
motivo para a denegação de registros, pois
numerosos são os julgados do mesmo Tribunal que
desprezaram tal exigência. Quanto ao fato de não
ter sido publicada a proposta na integra, é exigência
que perde sua razão de ser, diante do Decreto-lei
número 1.705, de 27 de outubro de 1939, que
dispõe sôbre as publicações nos órgãos oficiais.
Desde a vigência dêsse diploma legal, as diversas
repartições federais vêm publicando, em lugar das
propostas, apenas o quadro comparativo dos
preços e condições oferecidas pelos licitantes,
prática essa – convém salientar – acatada
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pelo mesmo Tribunal. No caso vertente, houve penas
um licitante, o que parece corroborar na
desnecessidade publicação na íntegra.
Diante do exposto, e atendendo precedentes
semelhantes, somos pela aprovação do presente
Projeto.
Sala das Comissões, em 31 de maio de 1957.
– Vivaldo Lima, Presidente – Othon Mäder, Relator. –
Fausto Cabral. – Lameira Bittencourt. – Júlio Leite. –
Lima Guimarães,. – Novaes Filho. – Daniel Krieger e
Juracy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente.
Há um requerimento que vai se lido.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 217, DE 1957

O SR. GOMES DE OLIVEIRA *: – Senhor
Presidente, temos tido nesta Casa um encontro de
idéias que nem sempre marcham no mesmo rumo,
quanto à ação do Estado na economia. O nobre
Senador Othon Mäder e o meu ilustre companheiro
de Partido, o nobre Senador Alencastro Guimarães,
sobretudo, fizeram-se como que órgãos de reclamos
contra as tendências intervencionistas do Poder
Público na economia brasileira.
Há dias, ainda ouvimos, naquele estilo alto e
claro que já nos habituamos a admirar nesta Casa, o
nobre Senador Argemiro de Figueiredo debater
também a questão do intervencionismo do Estado na
economia privada. Mas vimos que quase todos os
oradores, naqueles setores onde assistimos a debates
sôbre esta questão, também estão de acôrdo em que
o Estado não pode desinteressar-se da economia.
Clamam, ainda assim, contra o intervencionismo que
nos leva a crer que está faltando – o que de certo, não
conseguiremos alcançar – uma delimitação entre
aquelas tendências de o Poder Público intervir na
nossa economia e as reações dos setores
econômicos contra essa intervenção. Quer dizer, está
faltando fixação de um limite até onde possa ir o
Estado na sua ação no setor econômico.
Ora, Senhor Presidente, é dos nossos dias o
debate sôbre esta questão; é da guerra de 1914, em
que o mundo se viu na contingência de aceitar, até
os últimos limites, a intervenção do Poder Público na
vida econômica e até na vida política dos povos.
Vimos os acontecimentos posteriores à guerra de
1914. Terminada esta em 1918, a intervenção estatal
foi até a incorporação da atividade econômica, como
ocorreu na Rússia. Depois, quase se contrapondo às
tendências extremistas da esquerda, criou-se na
Itália o fascismo e na Alemanha o nazismo, que
fizeram sentir a ação do Poder Público, não apenas
na vida econômica, mas na própria vida política e
social de seus povos.
Tivemos após, com a guerra de 1939, a
solicitação incoerdível de o Poder Público intervir na vida
econômica, sobretudo daqueles países que entraram

Nos têrmos dos artigos 24 e 25 do Regimento
Interno, requeiro 95 dias de Iicença, a fim de me
afastar do exercício do meu mandato de Senador
pelo Estado do Piauí, a partir de 4 de junho
vindouro.
Sala das Sessões, em 29 de maio de 1957. –
Arêa Leão.
O SR. PRESIDENTE: – Conforme declarado
no requerimento, a licença começa a correr da
presente data.
Para substituir o Senhor Senador Arêa Leão,
durante a sua ausência, convoco o seu suplente,
Senhor Waldemar de Moura Santos.
Achando-se Sua Excelência na Casa, vai
prestar imediatamente o compromisso regimental.
Para introduzir Sua Excelência no recinto,
designo a seguinte comissão: Senhores Senadores
João Mendes, Gomes de Oliveira e Sílvio
Curvo.
Acompanhado da Comissão, entra no recinto,
presta o compromisso regimental e ocupa lugar nas
bancadas o Senhor Waldemar de Moura Santos.
(Palmas) .
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Gomes de __________________
* Não foi revisto pelo orador.
Oliveira, inscrito em primeiro lugar.
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na contenda. O Estado, o Govêrno, não só para
atender aos reclamos da guerra em material bélico,
mas ainda para resguardar as populações civis na
reta-guarda, teve que intervir na vida econômica dos
respectivos países para evitar como em grande parte
evitou, na Inglaterra e nos Estados Unidos, a inflação
que correu desordenada, sobretudo naquelas nações
que não puderam, não tiveram fôrças nem
organização para conter a subversão econômica que
a deflagração bélica determinava.
Entre nós não foi diferente a tendência do
Poder Público. Tivemos a Coordenação da
Mobilização
Econômica,
primeiro
e
maior
instrumento da intervenção do Poder Público na
economia nacional, criada em 1941 para disciplinar a
vida econômica e estimular a produção em certos
setores.
Infelizmente, da falta de organização de nossa
vida econômica, sobretudo da falta de meios para
que essa disciplinação fôsse a mais perfeita
possível, resultou num certo insucesso e no
desprestígio dos órgãos de contrôle junto à opinião
pública.
A guerra, porém, revolucionando o mundo,
havia de deixar sulcos, traços indeléveis, o principal
dos quais foi uma atenção maior para os problemas
da
coletividade,
sobretudo
das
massas
trabalhadoras. Quantos vivem de salários e
ordenados, só no intervencionismo puderam
encontrar um pouco da proteção que reclamavam.
Sobretudo nos países como o nosso, ainda sem
organização e estrutura sociais sólidas, não era
possível a defesa das massas trabalhadoras, senão
através da intervenção do Estado em todos os
setores da vida nacional.
Difícil, sem dúvida, seria – e tem-no sido –
discriminar o limite dessa intervenção. Contra ela,
levantam-se, todos os dias, em nosso país,
reclamos. Ainda ontem, o ilustre representante das
classes comerciais, Dr. Ruy Gomes de Almeida,
assim se manifestou.
É comum ouvirmos dizer que êsse
intervencionismo tem entorpecido o Brasil, criando
malefícios à economia nacional e à vida social do
povo brasileiro.
A escola do liberalismo econômico,
se nunca foi praticada integralmente, nos
tempos modernos, sobretudo depois das

duas últimas guerras – quando os Governos foram
chamados a intervir, quase totalmente, na vida
econômica dos respectivos países – o foi ainda
menos.
Não eram, então, só as fôrças armadas, a
exigir, mas também os civis, a ação protetora do
poder público.
Essas circunstâncias abriram o caminho
para a expansão do comunismo na Rússia e em
todo o mundo. Através dêle se fêz, no grande, mas
atrasado país eslavo, não o intervencionismo
estatal na economia, mas a incorporação dela pelo
Estado.
A livre iniciativa foi banida ali, e substituída
pela ação exclusiva do Govêrno, em tôda a vida
econômica e social.
Nos países democráticos do Ocidente, mesmo
nos que mais porfiaram pelo liberalismo econômico,
foram-se, sem dúvida, afrouxando, na paz, os
contrôles econômicos que a contingência da guerra
lhes impusera. Não foi mais possível, entretanto, aos
governos se desinteressarem da economia.
Basta lembrar, que nos Estados Unidos, o
campeão do regime da livre iniciativa, se subsidiam
fortemente os produtores agrícolas e o govêrno
mantém em todos os setores, o que ali se chama de
"reservas técnicas".
Por esta forma, os produtos são adquiridos
pelo govêrno e retirados do mercado quando há
excesso de produção e vendidos quando há falta
dêles, regulando-se assim a oferta e a procura,
para a manutenção de razoáveis níveis de
preço.
Os governos, nas épocas de abundância,
retiram do mercado os artigos de superprodução
para soltá-los nos períodos de escassez, regulando,
por essa forma, os preços, mantendo-os num nível
médio acessível a tôdas as classes, a fim de evitar
protestos, sobretudo dos trabalhadores, dos
produtores do setor agrícola, talvez os mais
sacrificados, em nosso País, pelo progresso da
indústria e conseqüente alta do custo dos artigos
industrializados.
Cabe, neste passo, falar na gigantesca
emprêsa hidrelétrica levada a efeito pelo Govêrno
dos Estados Unidos com a "Tennessee Valey
Authority": com o Govêrno americano estabelecendo
uma indústria básica, ao mesmo tempo deu
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serviço a milhões de trabalhadores, numa fase de
crise econômica, que Roosevelt soube contornar
com medidas decisivas de intervencionismo
governamental.
Nos países subdesenvolvidos onde há falta de
capitais, só o govêrno tem, através de impostos e
taxas, o poder de concentração deles, para executar
empreendimento dessa natureza.
E, no mundo em que vivemos, de vida ativa e
acelerada, não haveremos de esperar pela evolução
econômica, e pela ação lenta do capitalismo
indígena para empreender o progresso econômico
do país.
O govêrno tem que agir e promover o
progresso criando indústrias, atividades básicas, em
que a própria atividade particular, em setores mais
acessíveis, possa assentar as suas iniciativas.
Sob o aspecto social, igualmente não se havia
de esperar pela iniciativa das massas trabalhadoras
para a sua emancipação do jugo capitalista.
Nem seria de bom aviso confiar para essa
emancipação numa evolução lenta que já custou aos
povos hoje civilizados, luta e sangue, sobretudo num
mundo como o dos nossos dias em que as correntes
extremistas aí estão, premindo a sociedade
capitalista, com ameaças de tôda ordem".
Em que tem consistido, Senhor Presidente, o
intervencionismo, do Estado, na vida econômica e
social do nosso país, para suscitar essa reação
condenatória? Que levou muita gente de espírito
desprevenido a crer que o Estado está sendo aquele
Moloch pernicioso ao progresso do Brasil? Em que
tem consistido êsse intervencionismo, no Brasil?
Talvez
esteja
dentre
os
órgãos
intervencionistas, em primeiro lugar, a Petrobrás;
talvez seja êste o fato que maior reação tem
provocado nos meios capitalistas.
Será a ação da Petrobrás que está
provocando a reação dos modestos meios
capitalistas do País?
Senhor Presidente, Senhores Senadores, que
é a Petrobrás?
Seria preciso dizer que é, realmente, um
organismo estatal, destinado a explorar o petróleo
em nosso País?

Foi um organismo criado quando não havia
possibilidades nem interêsse pela exploração do
petróleo brasileiro, ou quando êsse interêsse
começou a manifestar-se, depois de estar livre o
campo na nossa vida econômica, em quem quisesse
vir explorar o petróleo? Se assim procedemos, foi
para que não se dissesse que no País não havia
petróleo, porque não se procurava buscá-lo em
nosso território.
Foi quando, realmente, o Govêrno chamou a si
a tarefa de descobrir o petróleo, buscá-lo no fundo
da terra e denunciar aos quatro ventos que havia êle
jorrado no Sul da Bahia. Daí nasceu o grande
interêsse pela exploração do petróleo no País, não
por parte do nosso pequeno e parco capital nacional,
mas pelas grandes companhias internacionais em
cujo ambiente não há lugar para a livre iniciativa,
porque são trustes dominadores que não admitem
concorrentes ao seu lado; não admitem outras
iniciativas,
porque
são
absorventes
e
monopolizadores.
O SR. CUNHA MELLO: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Com todo o
prazer.
O SR. CUNHA MELLO: – Ainda bem que o
nobre colega profere hoje essas palavras no Senado,
que são, não a expressão pessoal de Vossa
Excelência, mas a de todos nós, trabalhistas, no
Senado, que assim temos a oportunidade de rebater
aqueles que procuram, por aí afora, em comícios e em
reuniões intramuros, asseverar que nós, Senadores do
Partido Trabalhista Brasileiro, estamos abandonando a
orientação nacionalista do nosso Partido.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Muito me
honra o aparte do meu nobre Líder, apoiando as
considerações que estou fazendo.
Senhor Presidente, realmente a Petrobrás é
uma iniciativa estatal; é o Estado intervindo na
economia do petróleo, mas em uma economia que
só existia para o consumo interno, para dispêndio
das nossas pobres divisas.
Não havia produção; então, o Estado se propôs
fazê-la; propôs-se buscar no subsolo brasileiro o
petróleo. Até que o Govêrno o descobrisse, não se sabia

– 36 –
da sua existência, nem de quem tivesse tentado
encontrá-lo. Entre o monopólio de organizações
particulares, de poderosos capitalistas internacionais,
e o monopólio do Estado brasileiro, perguntaríamos,
se ainda fôsse necessário, com quem preferiríamos
ficar. Evidentemente, que com o capital que estamos
formando, a duras penas, para a economia, a fim de
criar o fundo que constitui a Petrobrás.
Sr. Presidente, sem dúvida, estamos como
aquêle indivíduo que tem em mãos uma grande
fortuna, mas está em dificuldades para explorá-la,
aproveitá-la e dar-lhe utilidade. Aparecem, então,
interessados, mas, se é uma grande fortuna que
temos em mãos, faremos tudo quanto pudermos,
sacrificar-nos-emos, mesmo, para preservá-la, para
mantê-la em nosso poder, porque, realmente, será
uma grande fôrça econômica que haverá de se
desenvolver e contribuir para o progresso do País.
Dir-nos-ão que não o conseguiremos.
Experimentemos, pelo menos, e mostremos que
somos capazes de fazer algum sacrifício e esfôrço
para manter em nossas mãos o que é nosso, pois
disso depende a nossa emancipação econômica.
Se isto é intervencionismo maléfico, preferimos
ficar com êle e exaltá-lo, porque é, sobretudo,
patriótico.
Em que outros ramos de atividade tem o
Estado intervindo no país? Será que havemos de
maldizer a Siderúrgica de Volta Redonda, a Cia. Vale
do Rio Doce, a Hidrelétrica de Paulo Afonso, as
Estradas de Ferro e as Companhias de Navegação
Estatais, o próprio Banco do Brasil?
Não sei se poderemos, país novo e sem
capitais, concentrar recursos para levar avante a
exploração dessas atividades básicas para o
progresso do país, porque nelas se estão
assentando as iniciativas particulares que devemos
preservar e estimular. Senhor Presidente, acredito
falar também em nome do meu Partido.
Não somos nós, – os que defendemos os
trabalhadores e todos os que vivem de salário – os
intervencionistas; nem poderíamos ser contra a
iniciativa privada; mas precisamos criar condições
para que ela desabroche e se desenvolva.

É o que estamos procurando fazer, acelerando
o progresso com iniciativas que até agora não
mereceram a atenção devida, nem obtiveram os
elementos necessários para que se desenvolvam e
para que sejam atacados êsses problemas de base.
Diríamos,
Senhor
Presidente,
que
é
intervencionismo e cheira até a cooperativismo a
criação de institutos econômicos, como o Instituto do
Café, o Instituto do Sal, o Instituto do Mate, o
Instituto do Açúcar e do Álcool, mas temos visto que
fora alguns erros que hajam cometido êsses órgãos
– e onde não haverá erros, na vida pública como na
vida particular? – têm sido êles benéficos; têm,
realmente, assistido a setores da nossa economia e
a orientado, sobretudo, quanto aos produtos que se
destinam aos mercados estrangeiros. Ainda agora,
que estamos fazendo com o café – em vez de,
errôneamente, usar de valorizações artificiais e
inconvenientes – senão procurar defender a
economia em um setor que é básico, que é o
sustentáculo da vida do país e do seu progresso_
pelo que nos traz de divisas que nos permitem
adquirir ao exterior aquilo que precisamos para as
nossas fábricas e o progresso material do País?
Senhor Presidente, também, diríamos – o Estado, no
Brasil, tem incursionado pelo setor social. Então,
como poderíamos negar esta faculdade de o Poder
Público criar os órgãos assistenciais e os institutos
de previdência? Como seria possível censurar um
Govêrno que caminha por êsses rumos de
preservação de bem-estar, da tranqüilidade social,
dando assistência a uma massa de gente, sobretudo
de trabalhadores que por si sós não tinham
condições de assegurar a própria independência e
confôrto nas contingências da vida, – na viuvez, na
orfandade, pela morte ou em circunstâncias a que o
ser vivente, o homem, está sujeito?
Diríamos ainda que o Estado está intervindo
no setor de construções, de casas de moradia para
os trabalhadores. Mas, Senhor Presidente, em tôda
parte os Governos procuram edificar moradias dêsse
gênero. Seria o caso de lembrarmos o que se fêz na
América, através de órgãos apropriados à
construção de moradia para a massa, para os pe-
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quenos, sobretudo. Assim mesmo, quanto estamos
longe de proporcionar um teto àqueles que dêle
necessitam para o seu bem-estar e a própria
sobrevivência.
Temos, afinal, aquêles dois órgãos que mais
poderiam sofrer, e têm sofrido, o impacto das
oposições ou das reações contra o intervencionismo
econômico no País. Refiro-me ao SAPS e à COFAP.
Mas, numa época em que os gêneros de primeira
necessidade todos os dias aumentam de preço;
quando não só os trabalhadores, mas até as classes
médias reclamam uma vida mais barata, que poderia
fazer o Govêrno de melhor, senão criar êsses postos
do Serviço de Alimentação e Previdência Social,
para atender de estas solicitações?
Que coisa mais bem inspirada, Senhor
Presidente, do que isso?
Tenho sentido no meu Estado, por ocasião
das inaugurações de postos dêsse órgão, como êles
são bem aceitos e como reclamam aquêles
Municípios onde ainda não foi instalado um pôsto.
Realmente, com vantagens e favores do Poder
Público, os postos do SAPS proporcionam
mercadorias em condições mais acessíveis,
sobretudo às bôlsas mais modestas.
A COFAP é outro órgão que talvez mais tenha
sofrido a oposição dos partidários da economia
liberal. Não querem êstes compreender a
intervenção do Estado no contrôle da economia.
Embora possam argumentar que êste órgão não
satisfaz, suficientemente, àqueles reclamos e
àquelas finalidades para as quais foi criado, nem por
isso, entretanto, é lícito contestar que êsses órgãos
de contrôle da economia, criados por nós nesta
Casa, não tenham sido benéficos. É que, decerto,
muito do bem por êles proporcionado não aparece.
O
contrôle
econômico
por
órgãos
dessa natureza se impôs em períodos de
anormalidade econômica, que dão larga à inflação
aguda, como ocorreu nas últimas conflagrações
mundiais. Nada mais natural, portanto, que
perdurando a inflação, a desordem econômica em

nosso País, o Estado os mantenha. Vantagens
imponderáveis terá propiciado a ação mais ou menos
ativa da COFAP e dos seus órgãos estaduais. Êsses
efeitos, no entanto, difìcilmente se evidenciam de
forma concreta, a não ser nos casos em que obra
dessa Comissão tenha conseguido mostrar, de visu,
aquilo que procurou realizar em benefício do
barateamento do custo de vida.
Senhor Presidente, estávamos, há pouco sob
ameaça de uma marcha sôbre o Rio de Janeiro,
promovida justamente pelos setores conservadores,
a fim de reclamarem as vantagens de um mercado
livre para o café. Êsse movimento, que se anunciava
contra a política cambial, não representava senão o
fruto daquela mentalidade criada pela velha
concepção do liberalismo econômico, em que não se
admitia a intervenção do Estado como se está
fazendo hoje, para corrigir excessos, resguardar a
economia nacional em face do comércio externo e
defender da especulação e dos abusos do poder
econômico os trabalhadores, em muito maior número
numa coletividade.
Então, chama-se confisco ao que constitui medida
disciplinadora da vida econômica inerente às faculdades
do Estado moderno, em bem do povo e do País.
Senhor Presidente, em outra oportunidade
examinarei
os
aspectos,
podemos
dizer,
assoberbantes da vida econômica, que estão
realmente criando problemas insolúveis, quase
desesperadores na massa, no povo, sobretudo em
quantos vivem de salários, os quais vêem, todos os
dias, como conseqüência da inflação incontida,
incontrolável, os preços subirem, reduzindo-lhes o
poder aquisitivo. Haveremos de examinar ainda essa
política cambial, malsinada sob certos aspectos, e
com razão, mas que, no fundo, está dentro da
concepção a que não pode mais fugir o Estado
moderno, de ser êle responsável, não apenas pela
administração dos seus bens e dos recursos que
arrecada, através de impostos, como, também, pelo
bem-estar da população do País e pelo seu
progresso. (Muito bem. Muito bem. Palmas).
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O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Gilberto
Marinho, segundo orador inscrito.
O SR. SENADOR GILBERTO MARINHO
PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE
PUBLICADO.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa,
comunicação do nobre Senador Cunha Mello.
É lido o seguinte:
OFÍCIO
Em 4 de junho de 1957.
Senhor Presidente:
Achando-se licenciado o Senhor Senador Ruy
Carneiro, solicito se digne Vossa Excelência de
designar-lhe substituto temporàriamente na Comissão
de Constituição e Justiça, na forma do disposto no
artigo 39, parágrafo 2º do Regimento Interno.
Atenciosas saudações. – Cunha Mello,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE: – Designo o nobre
Senador Abelardo Jurema.
Vai ser lido Projeto de Lei encaminhado à
Mesa.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 16, DE 1957
Dispõe sôbre a inscrição de estivadores nas
Capitanias dos Portos e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Observados os requisitos estabelecidos
pelo parágrafo 4º do artigo 324 do Decreto número
5.798, de 11 de junho de 1940, na inscrição de
estivadores nas Capitanias dos Portos, será dada
preferência aos pretendentes indicados pelo
respectivo Sindicato.
Art.
2º
Ao
formular
a
indicação
prevista no artigo anterior, o Sindicato

dos Estivadores deverá justificar a preferência
pleiteada em razão da idoneidade moral e dos
encargos de família de cada um dos indicados.
Art. 3º As Capitanias dos Portos poderão
recusar as indicações, desde que as mesmas
hajam sido feitas pelo Sindicato com preterição
de candidato em condições de merecer a
preferência.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões, em 4 de junho de 1957. –
Moura Andrade.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Moura Andrade, para a justificação do
Projeto que acaba de ser lido.
O SR. MOURA ANDRADE:
(Lendo)
O Regimento para as Capitanias de Portos,
baixado pelo Decreto 5.798, de 11 de junho de 1940,
estatui no seu artigo 323 que
todo indivíduo que desejar empregar sua
atividade
na
Marinha
Mercante,
está
obrigatòriamente sujeito à inscrição nas Capitanias
ou repartições subordinadas.
Nos têrmos do parágrafo 4º do artigo 324 do
citado diploma legal, as inscrições dos estivadores
estão
condicionadas
ao
preenchimento
de
determinados requisitos e à ocorrência de vaga no
quadro numérico fixado pela Delegacia do Trabalho
Marítimo.
O Projeto visa a estabelecer um critério
impessoal e eqüitativo para a seleção e o
aproveitamento de candidatos às vagas que se
verificarem, em cada pôrto, nos quadros de estiva.
Não nos parece, nem razoável nem justo, que fique
o aproveitamento de candidatos na dependência
exclusiva do arbítrio e das predileções da
autoridade portuária, sem que o sindicato, como
órgão representativo da categoria profissional,
possa interferir na inscrição dos seus futuros
associados.
As limitações impostas por lei ao exercício da
atividade profissional, exatamente porque constituem
exceção do dogma constitucional da liberdade do
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trabalho, hão de ser entendidas com reserva e
prudência, em função exclusivamente das finalidades
que as ditaram. O intuito do legislador não foi,
evidentemente, o de entregar à discrição das
repartições portuárias a escolha dos futuros
estivadores. O que a lei visou foi instituir o contrôle,
pelas capitanias, dos requisitos essenciais exigidos
para a matrícula nos quadros da estiva. A prática,
entretanto, tem revelado que a ausência de um
critério objetivo para a escolha dos candidatos que
se apresentam, deixa a porta aberta ao arbítrio e aos
abusos.
A proposição que ora submetemos à alta
consideração do Congresso foi inspirada certamente
pelo desejo de reduzir à margem de discricionalidade
que se colocou entre as lacunas e as omissões da
lei.
Conforme estabelece o artigo 1º do Projeto, as
capitanias dos Portos, na inscrição de estivadores,
darão preferência, aos pretendentes indicados pelo
respectivo sindicato, desde que observados os
requisitos necessários, conforme vem regulado nos
artigos 3º e 4º do Projeto, visando a impedir a
preterição injusta dos candidatos mais aptos e
necessitados.
Ao critério e julgamento do Senado entrego
confiantemente o destino do Projeto.
O SR. PRESIDENTE: – Submeto ao voto do
Plenário, para efeito de apoiamento, o Projeto cuja
justificação acaba de ser feita pelo nobre Senador
Moura Andrade.
Os Senhores Senadores que apóiam o
Projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Apoiado.
Vai às Comissões de Constituição e Justiça e
de Legislação Social.
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 268, de 1957, que concede o auxílio de Cr$
300.000,00 ao II Congresso de Medicina Legal e
Criminologia de Pernambuco, e daí outras
providências, tendo Pareceres, sob números

382 e 384, de 1957, das Comissões: de Constituição
e Justiça, favorável; de Saúde, favorável, nos têrmos
do substitutivo que oferece; e de Finanças, favorável,
com subemenda ao substitutivo da Comissão de
Saúde.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
Projeto, o substitutivo e a subemenda a êle oferecida
pela Comissão de Saúde.
Não havendo quem faça uso da palavra,
encerro a discussão.
A votação do substitutivo será feita artigo por
artigo, conforme preceitua o artigo 145 do Regimento
Interno, ressalvada a subemenda.
Os Senhores Senadores que aprovam o artigo
1º do substitutivo, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Está aprovado.
São sucessivamente aprovados os artigos 2º,
3º, 4º, 5º e 6º.
É o seguinte o substitutivo aprovado:
SUBSTITUTIVO
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedido o auxílio de Cr$ 500.000,00
(quinhentos mil cruzeiros) à Sociedade de Medicina
Legal e Criminologia de Pernambuco, como
contribuição do Govêrno Federal pela realização, em
22 a 28 de julho de 1956, do II Congresso Brasileiro
de Medicina Legal e Criminologia, na cidade do
Recife, Estado de Pernambuco.
Art. 2º É concedida, igualmente, idêntica
importância à Federação Brasileira das Sociedades
de Tuberculose como auxílio do Govêrno Federal ao
X Congresso Nacional de Tuberculose, a realizar-se
em junho de 1958, na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo.
Art. 3º As sociedades beneficiadas prestarão
contas dos auxílios dentro do prazo de um ano do
seu recebimento, devendo realizar em igual prazo a
publicação dos Anais dos referidos Congressos.
Art.
4º
É
autorizado
o
Poder
Executivo
a
abrir,
pelo
Ministério
da
Educação e Cultura, o crédito especial de
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Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros),
Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros).
destinado a ocorrer às despesas previstas nos
b) Ao artigo 4º, onde se diz:
artigos 1º e 2º desta lei.
Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros),
Art. 5º O crédito de que trata artigo anterior será diga-se:
automàticamente registrado no Tribunal de Contas.
Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros).
Art. 6º Esta lei entrará em vigor na data de sua
O SR. PRESIDENTE: – A matéria vai à
publicação, revogadas as disposições em contrário. Comissão de Redação.
Fica prejudicado o seguinte:
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara,
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
nº 325, de 1956, que reorganiza os Cursos do
Nº 268, DE 1956
Departamento Nacional de Saúde (C.D.N.S.) e dá
outras providências, tendo Pareceres favoráveis
Concede o auxilio de Cr$ 300.000,00 ao II (números 345 a 348, de 1957) das Comissões: de
Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Criminologia Constituição e Justiça; de Saúde Pública; de
de Pernambuco, e dá outras providências.
Educação e Cultura; e de Finanças.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedido o auxílio de Cr$
300.000,00 (trezentos mil cruzeiros) à Sociedade de
Medicina Legal e Criminologia de Pernambuco, como
contribuição do Govêrno Federal pela realização, em
22 a 28 de julho de 1956, do II Congresso Brasileiro
de Medicina Legal e Criminologia, na cidade do
Recife, Estado de Pernambuco.
Art. 2º A sociedade beneficiada prestará
contas do auxílio dentro do prazo de um ano do seu
recebimento, devendo realizar em igual prazo a
publicação dos Anais daquele Congresso.
Art. 3º É autorizado o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial
de Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros), destinado a
ocorrer à despesa prevista no artigo 1º desta lei.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a
seguinte subemenda.
Os Senhores Senadores que a aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovada.
É a seguinte a subemenda aprovada:

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa uma
emenda que vai ser lida.
É lida e apoiada a seguinte:
EMENDA Nº 1
Suprima-se o parágrafo 1º.
No parágrafo 3º, suprimam-se as expressões:
"não compreendidos nos casos de que tratam
os parágrafos 1º e 2º".
Justificação

Tal como se acha redigido, o Projeto em
aprêço cria, sem delimitá-lo, um quadro de
professôres e assistentes que "poderão ser
admitidos como extranumerários na forma da lei
2.284, de 9-8-54. Essa lei dá aos extranumerários
mensalistas equiparação aos funcionários efetivos,
desde que tenham mais de 5 anos de serviço
público, ininterrupto ou não.
Conseqüentemente, o Projeto abre a porta à
nomeação, sem delimitação de número, a
professôres e assistentes que, desde logo, podem
ter as garantias de funcionários efetivos. Isso, que
é um êrro sob o ponto de vista administrativo,
Subemenda
envolve também um êrro técnico. É que não há um
a) Ao artigo 1º, onde se diz:
currículo imutável nos cursos de saúde pública,
Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros). cujo conteúdo pode variar de acôrdo com a
diga-se:
evolução da ciência e as necessidades sa-
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nitárias do país. A admissão de professôres e
assistentes como extranumerários, que em pouco
tempo se tornam efetivos, importaria em fixidez do
currículo.
A experiência dêsses cursos tem mostrado
a vantagem de remuneração por hora de
trabalho, sem estabilidade que fixe os
professôres e assistentes a determinadas
matérias.
Conclui-se, pois, da inconveniência das
medidas que a emenda manda suprimir.
Sala das Sessões, 4 de junho de 1957. –
Kerginaldo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
Projeto e a emenda.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão. (Pausa).
Está encerrada.
O Projeto, com a emenda, volta às Comissões
de Constituição e Justiça, de Saúde Pública, de
Educação e Cultura e de Finanças.
Discussão única do Projeto de Decreto
Legislativo nº 6, de 1957, originário da Câmara
dos Deputados, que aprova o têrmo aditivo ao
ajuste de locação de serviço celebrado entre o
Estado-Maior do Exército e Roberto dos Santos
Ribeiro para desempenhar as funções de
cartógrafo, têrmo a que o Tribunal de Contas
recusou registro em 30 de dezembro de 1955,
tendo Pareceres favoráveis, sob números 355 e
356, de 1957, das Comissões: de Constituição e
Justiça e de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
a discussão. (Pausa).
Encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam
o Projeto, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o Projeto aprovado que vai à
Comissão de Redação:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 6, DE 1957
Aprova o têrmo aditivo ao ajuste de locação de
serviço celebrado entre o Estado-Maior do Exército e
Roberto dos Santos Ribeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o têrmo aditivo ao ajuste de
locação de serviço celebrado, em 10 de novembro
de 1955, entre o Estado-Maior do Exército e Roberto
dos Santos Ribeiro para desempenhar as funções de
cartógrafo, têrmo a que o Tribunal de Contas
recusou registro em 30 de dezembro de 1955.
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
Está esgotada a matéria constante da Ordem
do Dia.
Tem a palavra o nobre Senador Ary Vianna,
primeiro orador inscrito para esta oportunidade.
O SR. ARY VIANNA (lê o seguinte
discurso): – Senhor Presidente, faleceu em
Cachoeiro de Itapemirim, a próspera cidade sulina do
Estado do Espírito Santo, o Doutor Aristides
Campos, médico, cirurgião dos mais conceituados e
humanitários daquela cidade, espírito brilhante pela
cultura e inteligência, político de real prestígio
popular, tendo sido interventor federal, em 1946, e
Deputado à Assembléia Legislativa onde participou
ativamente da elaboração da Carta Constitucional
Espírito-santense de 1947.
Filho do Estado de Minas Gerais, onde se
diplomou em medicina, fixou-se o Dr. Aristides
Campos, ainda muito môço, em Cachoeiro de
Itapemirim. Dedicando-se à cirurgia, granjeou, como
cirurgião, uma larga notoriedade, e, como cidadão,
um imenso círculo de relações em todo o sul do
Espírito Santo pelo seu cavalheirismo, simpatia
pessoal e bondade inesgotável, que prenderam-no
definitivamente àquela terra acolhedora, ali
contraindo núpcias com a Sra. Margarida Vivacqua,
filha de ilustre e tradicional família capixaba,
tornando-se, por essa união, cunhado do nosso
eminente colega, o Senador Attílio Vivacqua.
Pela
sua
extremada
dedicação
à
medicina, Aristides Campos sempre conse-
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guia escapar às insistentes solicitações para
ingressar na política partidária. Entretanto, a amizade
que nos uniu, em 1944 – quando tive a honra de
dirigir a política do meu Partido na minha cidade
natal – foi um dos principais motivos que o levaram a
tomar parte ativa na campanha eleitoral de 1945,
marcando, daí, o início das suas atividades como
político militante e que chegaram a levá-lo à
interventoria federal e à Assembléia Legislativa do
Espírito Santo.
Pode parecer estranho, Senhor Presidente,
que sòmente depois de corrida uma semana da
morte dêsse ilustre homem público, a quem o
Espírito Santo deve assinalados serviços, venha um
dos Senadores espírito-santenses à tribuna, prestar
a devida e merecida homenagem à sua memória. É
que, por coincidência, todos os três representantes
do Espírito Santo nesta Casa, se encontravam
ausentes do Distrito Federal, nos dias que
precederam àquele infausto acontecimento. Só hoje,
retornando às atividades parlamentares, cabe-nos a
oportunidade de deixar registrado em Ata o nosso
pesar pelo desaparecimento do Dr. Aristides
Campos, pesar que não é apenas nosso, mas,
também, de todo o povo do nosso Estado.
Em meu nome e no do Senador Carlos
Lindenberg, dirigimos à família do ilustre Dr. Aristides
Campos, tão prematuramente desaparecido e, de
modo particular, ao nosso distinto colega Senador
Attílio Vivacqua, as expressões de nosso profundo
sentimento pela perda irreparável que acabam de
sofrer.
Perdeu o Espírito Santo um dos mais
destacados homens públicos, um grande
cirurgião, humanitário e bom, mas a sua vida será
sempre lembrada pelo povo espírito-santense,
pela bondade que êle soube derramar, como
interventor federal, parlamentar, médico e
cidadão.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V.
Exa. um aparte? (Assentimento do orador) – A União
Democrática Nacional e os Partidos Libertador e
Republicano, por meu intermédio, solidarizam-se
com o povo espírito-santense na grande dor que o
fere.

O SR. ARY VIANNA: – Registro o aparte com
que o nobre colega exprime os sentimentos da U. D.
N. e dos Partidos Republicano e Libertador, pela
perda que o Espírito Santo acaba de sofrer.
O SR. CUNHA MELLO: – Dá licença para um
aparte? (Assentimento do orador) – Nas palavras de
pesar pela morte do ilustre espírito-santense, Doutor
Aristides Campos, acolha V. Exa. também a
solidariedade do Partido Trabalhista Brasileiro.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite o nobre
orador um aparte? (Assentimento) – Peço a Vossa
Excelência fale, também, em nome da bancada do
Partido Social Democrático nas homenagens que
está prestando ao ilustre brasileiro desaparecido.
O SR. ARY VIANNA – Agradeço,
sensibilizado, os apartes dos eminentes Senadores
Cunha Mello e Filinto Müller.
Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente.
(Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Fernandes Távora, segundo orador inscrito.
(Pausa).
Não se encontra no recinto.
Tem a palavra o nobre Senador Mem de Sá,
terceiro orador inscrito. (Pausa).
Está ausente.
Com a palavra o nobre Senador Nélson Firmo,
quarto orador inscrito. (Pausa).
Não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Attílio
Vivacqua, quinto orador inscrito. (Pausa).
Também não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Abelardo
Jurema, sexto orador inscrito. (Pausa).
Ausente Sua Excelência, dou a palavra ao
nobre Senador Francisco Gallotti, sétimo orador
inscrito.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI *: – Senhor
Presidente, no dia de hoje, numa pequena cidade
do Norte dos Estados Unidos da América,
Mackinac Island, instalou-se, pela manhã, mais
uma vez, a grande assembléia mundial
__________________

* Não foi revisto pelo orador.
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da ideologia, denominada Rearmamento Moral. Já
compareci a duas dessas assembléias – uma, em
Caux sur Montreux, na Suíça, outra, no ano passado,
em Mackinac Island, nos Estados Unidos. Nelas,
Senhor Presidente e Senhores Senadores, reunemse milhares de representantes de todo o mundo, de
tôdas as nações, religiões e côres, e de todos os
credos políticos, em exceção daqueles que não
admitem a existência de Deus.
Em Mackinac Island, onde, pela primeira
vez, entrei em contato com o Rearmamento
Moral, fiquei realmente estupefato com os
espetáculos que presenciei. Assisti às mais
comoventes cenas. Antigos chefes de partidos
comunistas de países europeus, tendo aderido ao
Rearmamento Moral, mostravam o abismo em
que se encontravam e reconheciam quanto mal
poderiam ter causado à humanidade quando
militavam no Comunismo.
Lá encontrei elementos de tôdas as religiões.
Havia uma igreja católica para os que a seguem,
outra protestante, salas apropriadas para as orações
de budistas e muçulmanos, enfim, ambiente para os
seguidores de tôdas as seitas.
O Rearmamento Moral ideologia que hoje,
revoluciona todo o mundo, se bem que ainda pouco
conhecida em nosso País, começa a proliferar.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. FRACISCO GALLOTTI: – Com muito
prazer.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Aplaudo V.
Exa. pelo discurso que está pronunciando e doulhe integral solidariedade. Faço parte do
Rearmamento Moral. Pratico, há muito tempo, os
princípios nêle preconizados e posso citar
exemplo de fato ocorrido no Brasil, que diz bem
das excelências da doutrina. Na cidade de
Jundiaí, Estado de São Paulo, greve, de
conseqüências imprevisíveis, foi abortada, única
e
exclusivamente,
porque
os
diretores
da emprêsa faziam parte do Rearmamento
Moral. Aplicaram seus princípios, e todos
os operários acabaram reconhecendo, em face
dos mesmos, que as razões que invocavam

na Ásia, com a intensiva propaganda, não
justificavam a greve. Fico, pois, muito satisfeito em
ouvir as palavras de V. Exa., fazendo votos por que o
Rearmamento Moral, doutrina que superou o
Comunismo, medre em nosso País e produza frutos.
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Permite o
nobre orador um aparte?
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Com todo o
prazer.
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Já participei,
na Suiça, em Caux sur Montreux, dessas reuniões.
Confesso a Vossa Excelência que fiquei
deslumbrado ante o espetáculo maravilhoso que
constitui essa assembléia. Tenho certeza de que, se
os homens, por êste mundo a fora, adotassem os
padrões do Rearmamento Moral, a fraternidade
cristã, a solidariedade humana, a paz e o bem-estar
vicejariam na atormentada superfície da Terra. É
com o maior prazer que, nesta oportunidade, me
solidarizo com V. Exa., ao mesmo passo que rendo
homenagem ao Dr. Frank Buchman, o grande
apóstolo dessa vitoriosa cruzada em prol da paz da
Humanidade.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Sr.
Presidente, muito agradeço o aperte do eminente
Senador Caiado de Castro, bravo militar que, durante
algum tempo, arcou com a grave responsabilidade
de velar pela tranqüilidade, no país, quando chefe da
Casa Militar da Presidência da República. Citou Sua
Excelência fato concreto da eficiência do
Rearmamento Moral, para a solução de greve que
poderia redundar em gravíssimas conseqüências
para o Brasil.
Também o nobre Senador Ezechias da Rocha,
que já esteve em Coux sur Montreux, assistindo a
uma dessas assembléias, pôde aquilatar, com
segurança, o valor que, para o mundo, teria o
desenvolvimento da doutrina do Rearmamento
Moral, propiciando a tôda a humanidade dias mais
felizes. A Sua Excelência, meus agradecimentos.
Sr. Presidente, no dia de hoje, quando o
fundador dessa ideologia, Frank Buchman, completa
86 anos e se acha em Mackinac Island, cercado de
milhares de cidadãos de todo o mundo, para
a instalação da Assembléia do Rearma-
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mento Moral, desejo acentuar, com alegria, que lá se
encontram dez brasileiros, que deixaram a Pátria no
dia 27 último. São todos operários, portuários,
ferroviários e trabalhadores do campo – que
esposam a nova doutrina, com grandes resultados
para o desenvolvimento de suas atividades.
Os portuários do Rio de Janeiro, há poucos
meses, conseguiram, através dos princípios do
Rearmamento Moral, unificar a classe, exterminando
o perigo constante das greves em nosso Pôrto.
Lerei, para que fique constando dos Anais, o
discurso que Frank Buchman pronunciara, hoje, em
Mackinac Island. Por êle, poderemos aquilatar o que
vai pelo mundo, principalmente na África a ideologia
de Frank Buchman, baseada em quatro princípios –
padrões, aliás, de tôdas as religiões, Catolicismo,
Protestantismo, Espiritismo etc., – de cujo
cumprimento, no entanto, nos desleixamos. O
Rearmamento Moral tem o dom de nos reativar,
fazendo-nos fugir do desrespeito humano, para que,
em obediência a êsses preceitos, todos encontremos
o grande dia da felicidade entre os homens.
Honestidade, Pureza, Amor ao Próximo e
Autruísmo, com êste lema Frank Buchman tem
revolucionado o Mundo e conseguido muito mais do
que a diplomacia, que, com suas intrigas, e
insucesso, causa a intranqüilidade e entrava o
progresso.
O Presidente Magsaysay, das Filipinas, que
compareceu a uma dessas Assembléias, assim se
expressou:
"Quase todos me sobrecarregam com os seus
problemas; vós me trazeis as soluções".
O general chinês, Ho Ying-Chon, meu amigo
há muitos anos, derrotou os japoneses no campo de
batalha, mas a parte continental de seu país está
escravizada a uma idéia errada. Recentemente,
por
ocasião
da
Assembléia
Asiática
do
Rearmamento Moral na pátria de Magsaysay,
êle disse: "Aquilo pelo que lutamos sem êxito
durante dez anos de esfôrço diplomático, no

após-guerra, foi conseguido nesta Assembléia".
O Sr. Hoshijima, Conselheiro Supremo do
govêrno
japonês,
declarou
perante
essa
Assembléia: "Conseguimos aqui encontrar o
caminho para a união entre a Coréia e o Japão".
Êle foi um dos signatários, em São Francisco, do
Tratado de Paz japonês. Foi nessa ocasião, após
a assinatura, que Robert Schuman me disse: "Vós
fizestes a paz com o Japão dois anos antes que
nós, os diplomatas, tivéssemos a coragem de
assiná-la".
Eu conheço a Coréia há muitos anos.
Vejam a Sra. Park, ex-ministro do govêrno, que
foi profundamente humilhada e cujo espôso
permanece no leito há mais de dezoito anos,
como resultado de seu encarceramento pelos
japoneses. Ela declarou nessa Assembléia: "Em
conseqüência da mudança em meu próprio
coração, perdi a minha inimizade. E' sòmente
sôbre a base do Rearmamento Moral que uma
paz permanente poderá ser conseguida na Ásia e
no mundo".
O bisneto do fundador do Japão industrial
moderno
encontrava-se
também
nessa
Assembléia. O visconde, Shibusawa hospedoume quando fui a Tóquio pela primeira vez; em
1955. O seu bisneto é um típico homem de
negócio
japonês
do
após-guerra.
Êle
compreendeu que, para a Ásia, a escolha era
entre o comunismo e o Rearmamento Moral. E
êle fêz a sua escolha: transformou-se e encontrou
uma fé. Seu pai, Ministro de Finanças após a
guerra, pediu ao jovem Shibusawa para
falar perante cinqüenta de seus amigos
intelectuais, incluindo professôres de economia
e jovens homens de negócio. No fim da palestra,
o pai também falou. Contou que o bisavô de
seu filho abandonara o lar para lançar-se
na revolução, Meiji, porque êle sentira que
se escrevia uma página histórica e êle devia
tomar parte nela. Eis que agora o san-
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gue do bisavô estava ressurgindo nas veias do
bisneto. Êle acreditava que o Rearmamento Moral
era um fator novo na história e que por êle tudo devia
sacrificar.
Um comunista militante da China continental
tentou conquistá-lo para o comunismo, porém foi o
jovem Shibusawa que conquistou o chinês. Os
comunistas podem ser conquistados por uma
ideologia superior ao comunismo. Shibusawa possui
a arma mais necessária hoje em dia no mundo: a
idéia que transforma os homens de tal forma que
êstes, por seu turno, possam transformar os
comunistas.
O meu amigo, o Sr. Hoshijima diz: "Isto me
convence que aqui está um modo prático de transpor
o abismo existente no mundo hodierno. Exatamente
como a nossa geração tem que lidar com desuniões,
tais como a existente entre a Coréia e o Japão,
assim vemos que as próximas gerações nas
democracias estão apreendendo, através do
Rearmamento Moral, a solução para a China".
Hoshijima, influente japonês, foi apoiado pelo
general Ho Ying Chin que disse: "Vinte anos de
experiência do comunismo provaram-me que a única
solução é uma ideologia superior. Hoje, existe um único
caminho – o do Rearmamento Moral, pelo qual o
mundo inteiro pode avançar para a liberdade e a paz".
A organização da juventude japonesa, o
"Seinendan" que congrega 4.300.000 membros, está
perguntando: "Que caminho escolherá a juventude?
Êles estão encontrando, nas reuniões do
Rearmamento Moral, na Europa e na América, a
inspiração para o futuro do Japão. Agora Moscou
oferece a cem dêles, uma viagem de graça à Rússia.
Eles voltam-se para nós. Nós os convidamos à
América a preparar o caminho e as idéias para o
futuro do Japão em nossa Assembléia na Ilha de
Machinac, este verão.
Não sòmente no Japão, mas em
Taiwan,
nas
Filipinas,
no
Vietnã,

na Indonésia, na Birmânia, na Malaia, na Índia e no
Ceilão, a mocidade está fazendo a mesma pergunta
"Que caminho escolheremos: Moscou ou o
Rearmamento Moral?"
U Nu, da Birmânia, quando na América,
soube que, em sua unidade de Rangun, uma idéia
conquistara a mocidade, libertando-a das más
idéias que antes a obcecavam e dando-lhe a idéia
certa. A sua mensagem telegráfica à Assembléia
das Filipinas foi: "Esta ideologia está acima de
raças e classes, porque ela atende às
necessidades do coração. Ela procura transformar
os homens, as suas idéias, os seus motivos e os
seus objetivos".
U Tin Tut, irmão mais velho já falecido do
Reitor da Universidade, quando Ministro do
Exterior, disse: "Neste mundo sombrio, a única luz
que não falha é a luz do Rearmamento Moral".
Como nos contou o irmão mais novo, o Reitor, êle
sempre se reservou o direito de discordar de seu
irmão mais velho, porém, agora, êle diz: "O
Rearmamento Moral é uma palavra mágica na
Universidade de Rangun. Êle marca o início de
uma nova era".
A viúva do falecido presidente Magsaysay
foi conquistada pela mesma idéia que empolgara
o seu espôso. Ela convidou os irmãos Colwell
em sua residência para que encontrassem
seus filhos. São êstes os três americanos que
o presidente desejava muito ver na Assembléia
das Filipinas e cujas canções êle já tinha
incluído nos programas de rádio do seu
país. Êsses moços abdicaram de tôdas
as vantagens pessoais. Os líderes asiáticos
declararam: "Êles representaram um papel
vital na preparação do espírito em que a
União está sendo consolidada entre as nossas
nações". Os Colwells chegaram às quatro horas
e tão grande foi o entusiasmo despertado que
a família Magsaysay, radiante, não os
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deixou partir antes das 11:30. A Sra. Magsaysay
pediu-lhes mais canções umas vintes vêzes.
Depois os Colwells viajaram noventa
quilômetros até uma aldeia filipina que fica a vinte
e dois quilômetros do território dos rebeldes
Huks. O Prefeito, o Chefe de Polícia e o VicePrefeito encontravam-se entre as centenas de
pessoas que se reuniram sob uma frondosa
acácia, ao lado da rua principal, para ouvir os
Colwells e os seus amigos, durante uma hora e
três quartos. Êles foram apresentados pelo Dr.
Gutierrez, Diretor Médico da Universidade do
Extremo Oriente, freqüentada por 28.000
estudantes. O tráfego foi interrompido na rua por
várias vezes, pois o povo se aglomerava para
ouvir. Dizia-se que havia rebeldes Huk entre a
multidão. Finalmente o povo recusou a dispersarse enquanto não ouvisse mais duas canções dos
irmãos Colwells. A Sra. Gutierrez, que faz parte
do corpo docente da Universidade do Extremo
Oriente, disse: "Estais fazendo aquilo que tornou
Magsaysay tão querido entre o seu povo. Fostes
procurá-los em suas próprias aldeias".
O presidente da Comissão de Defesa
Nacional do Senado filipino disse: "E' por motivo
de segurança nacional, e também por razões
práticas, que desejo que o Rearmamento Moral
crie raízes e seja aqui uma fôrça: O
Rearmamento Moral é a nossa primeira linha de
defesa".
Em nossos frenéticos esforços para conseguir
a segurança, não nos deixemos iludir ao ponto de
desprezarmos a única segurança real – a idéia que
pode transformar os homens e uni-los para refazer o
mundo.
As idéias são as armas de Deus para
construir um mundo novo. Os homens têm
capacidade para receber idéias de Deus e, quando
êles agem de acôrdo com essas idéias, encontram
uma nova diretriz para si e para a sua nação. Eu

creio que deveríamos viver de tal forma que Deus
pudesse falar-nos a qualquer hora do dia ou da noite.
E foi durante a noite que eu tive um pensamento
insistente: "A África falará ao mundo". Eu estava nessa
ocasião na Assembléia Mundial de Caux, juntamente
com muitos africanos, de tôdas as partes dêsse
continente. Os africanos acederam e escreveram uma
peça sôbre o tema que mais de perto tocava seus
corações – "Liberdade". O embaixador alemão, em
Londres, viu a peça e, na mesma noite, telefonou aos
seus colegas, em Bonn, aconselhando-os que a fôssem
ver. E a peça foi sendo apresentada pelas capitais
européias. Agora foi feita a filmagem – o primeiro filme
feito na África, escrito e representado por africanos. O
"cameraman" de Walt Disney, na Europa, sacrificou o
seu contrato para fazer êsse filme. Indivíduos de várias
nações contribuíram com dinheiro, tempo e
conhecimento. A estréia realizou-se em Hollywood. "Um
filme que talvez venha a transformar minha vida"
escreveu um dos críticos. "Senti que a alma de Lincoln
ainda está entre nós" escreveu outro". "Se agirmos de
acôrdo com ele, poderemos salvar tudo o que prezamos
na civilização". E um líder político da Nigéria comentou:
"Para a presente geração de víboras, "Liberdade" é a
Bíblia que o povo vai ler agora".
"A África fala ao mundo" – Em Washington
formou-se uma fila quádrupla com meia milha de
extensão, à entrada do Teatro Nacional, duas vezes
no mesmo dia, para ver o filme. Os líderes de nove
nações da Ásia, na Assembléia Asiática,
telegrafaram ao presidente da Câmara dos
Representantes dos Estados Unidos e ao Presidente
da Comissão de Relações Exteriores no Senado,
dizendo: "Êste filme empolgante nos chega num
momento providencial, e é necessário que atinja as
multidões da Ásia sem demora. A ideologia que
expõe é a única base verdadeira sôbre a qual o
Oriente e o Ocidente podem unir-se".
Os homens de ciência compreendem
que as armas servem apenas para ga-
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nhar tempo. Uma idéia deverá conquistar o mundo. E
a juventude de uma era científica aceita o
Rearmamento Moral porque êle expressa a idéia que
soluciona as divisões básicas da raça, de classe e de
ideologia.
Um líder estudantil americano foi conquistado
por esta idéia. Ele principiou por corrigir o que estava
errado. Depois foi à casa do presidente dos 16.000
estudantes de sua universidade, um negro, e pediulhe desculpas pelo seu rancor e pela sua política
desonesta. Isto foi pelo Natal. O presidente
estendeu-lhe a mão, dizendo: "Êste Natal vai ser
verdadeiramente feliz". Os dois uniram os seus
esforços e levaram 700 estudantes para assistir ao
filme "Liberdade", inclusive membros do corpo
docente, da diretoria do jornal universitário e
membros do Conselho estudantil.
Depois foram juntos à Assembléia Asiática. O
presidente declarou no jornal "Los Angeles Sentinel":
"O Rearmamento Moral é a única solução geral para o
problema da raça nos Estados Unidos. Necessitamos
dessa solução na comunidade negra. Sòmente a
ideologia do Rearmamento Moral pode eliminar o
preconceito racial, porque é ela a única fôrça capaz de
desafiar, tanto o negro como o branco, a transformarse e a construir um mundo novo".
O Senador Alexander Willey, dos Estados
Unidos, fêz registrar nos Anais do Congresso a
história da Assembléia Asiática. Êle falou sôbre a
ideologia que produziu êsses resultados e disse: "Se
nós, na América do Norte, vivermos essa ideologia,
encontraremos uma repercussão favorável na Ásia,
coisa que o dinheiro não pode comprar. Isto poderia
dar um novo rumo aos acontecimentos. Os sinais de
repercussão dados por esta Assembléia a estas
realidades profundíssimas, são uma fonte de
esperança para todos nós e um desafio para que
examinemos a nossa política e as nossas ações à
luz dessas verdades".
Um livro acaba de ser publicado. O seu
tema me veio certa manhã bem cedo. Foi um
pensamento vindo de Deus – "A América precisa
de uma ideologia". William Penn expressou
a síntese dessa ideologia quando disse:

"Ou os homens são governados por Deus, ou serão
dominados por tiranos".
Quando o homem escuta, Deus lhe dá idéias.
E quando o homem escolhe ser dirigido por essas
idéias, êle torna-se um novo tipo de homem. Esta é a
experiência que pode ser feita por qualquer um, em
qualquer lugar, em todo o tempo. E funciona.
O desafio de nossa época é simplesmente
êste: Quererão os cientistas, os diplomatas, os que
trabalham nas fábricas, nas fazendas ou nas
escolas, êstes fatos? Experimentá-los? Agirem e
viverem de acôrdo com êles?
Idéias poderosas, capazes de reconciliar as
nações ràpidamente, de conquistar todos os
corações e vontades, de inspirar uma renascença de
âmbito mundial, estão instantâneamente ao alcance
de todos para serem imediatamente aplicadas.
Pois as idéias são as armas de Deus para
construir um mundo novo.
E todo o homem, se quiser, pode ouvir a
Deus".
Sr. Presidente, passo a ler o que publicou o
"Correio da Manhã de 1º do corrente mês, sôbre o
Rearmamento Moral, artigo que tanto diz para o bem
da Humanidade:
"ABERTURA DA ASSEMBLEIA DE NAÇÕES EM
MACKINAC
Ilha de Mackinac, 31-5-57
O neto de Mahatma Gandhi, Rajmohan
Gandhi, declarou na sessão de abertura da
assembléia do rearmamento moral de nações ontem
à noite: "Sòmente quando estivermos equipados com
a ideologia do rearmamento moral, poderemos
conquistar as fôrças materialistas da nossa idade".
Reunidos no grande salão de assembléias
encontravam-se inimigos encarniçados do Pacífico:
japonêses, coreanos, australianos e filipinos.
Gandhi disse: "Se nós, asiáticos, unirmonos na base absoluta dos princípios morais e
do rearmamento moral, não será para nós
opor ao resto do mundo e sim para ser-

– 48 –
ví-lo. Sòmente na base do rearmamento moral os
países asiáticos se podem unir", disse êle. Citou
evidências de reconciliação da assembléia asiática
do rearmamento moral, efetuada em abril entre os
líderes racionais do Japão e as Filipinas, e do Japão
e a Coréia. Relembrou êle o ex-primeiro-ministro da
China Nacionalista, o general Ho Yingchiu, o qual
declarou "que mais resultados foram obtidos em dez
dias naquela assembléia, que em 10 anos de
negociações diplomáticas".
Gandhi disse que o avô, o Mahatma, lutou não
sòmente para obter a liberdade do seu país, como
também contra os reais inimigos, o ódio, o medo o
orgulho e a volúpia dentro da própria pessôa, como
também da Nação. O rearmamento moral me
provocou a aplicar os princípios, os quais o meu avô
aceitou na vida.
"Eu decidi dedicar tudo o que tenho ao
rearmamento moral, porque estou convencido que
esta é a única solução para que as nações
ocidentais e orientais se unam".
Roberto Oca, o presidente do Sindicato dos
Trabalhadores em Transportes das Filipinas, disse
que com a Assembléia Asiática do rearmamento
moral, se iniciou uma revolução nas Filipinas. O
nacionalismo na Ásia não é mais um têrmo de
divisão quando aplicado o rearmamento moral em
nossos lares e às nossas nações, êle disse.
Para a abertura da assembléia vieram cinco
aviões lotados com líderes nacionais do Japão, da
Coréia, das Filipinas, como da Indonésia, Índia,
Ceilão, Burma e do Vietnam. Para recebê-los, foram
líderes negros de Detroit e pessoas do Instituto
Tuskegee e da Escola Betsune Cookman.
A idéia da assembléia é de equipar tôdas as
nações com a derradeira arma, a idéia que tem
a fôrça de reconciliar as Nações do Oriente e
Ocidente e levar ao caminho certo as pessoas que
perderam o rumo, como inspirar a renascença

adequada para reconstruir uma civilização em reinos.
O supremo conselheiro do gabinete japonês,
Niro Hoshijma, lidera a delegação japonêsa. Com êle
chegaram os senadores Kalo e Togano, ambos do
Partido Socialista, o vice-presidente Kinu Wakomya,
da Federação Japonêsa de Juventude, que conta
4.300.000 membros, chegou com 100 membros da
diretoria e líderes regionais desta organização
poderosa.
Da Coréia e das Filipinas vieram dois aviões
fretados. A delegação coreana encabeçada pelo Sr.
Yung Soon, assessor do Comitê das Relações
Exteriores da Assembléia Nacional e o general Choi
Yung Dunk, até o presente ano do Estado da fôrça
aérea. A delegação das Filipinas inclui o senador
Roseller Lim, membro do Comitê de Trabalho do
Senado, Roberto Oca, presidente do Sindicato dos
Trabalhadores em Transportes e um grupo de líderes
estudantis, incluindo o conselheiro técnico sôbre
assuntos estudantis do presidente Garcia, como
também o presidente de 28.000 estudantes da
Universidade oriental.
O neto de Mahatma Gandhi, Rajmohan
Gandhi, chegou da India com líderes de Uniões
comerciais,
parlamentares
e
membros
da
Associação da Imprensa Indiana. Aviões lotados de
Paris e Londres chegaram com mineiros e
estivadores da Alemanha, Holanda e Inglaterra,
como industriais e homens de finanças, incluindo um
dos diretores do Barclay Bank de Londres e o
secretário da Cia. Colvilles Steel Co., produtora de
10% do aço fabricado na Inglaterra. Da Itália veio o
senador Vigiani, a princesa Castelbargo, membro de
uma das mais velhas famílias da Itália, como
também o ex-comunista Luigi Rossi, ex-membro do
Partido durante 30 anos e Angelo Posseto, que
escreveu as marchas – canções para Togliatti.
Para
representar
o
Ministério
das
Relações
Exteriores
da
Ale-
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manha Ocidental chegou o Doutor Hans Koch,
especialista do Ministério para Assuntos da Europa
Ocidental.
A delegação brasileira, incluindo seis membros
da União dos Portuários do Brasil, chegará a
Mackinac amanhã.
Sr. Presidente, que estas palavras do modesto
Suplente do Senador por Santa Catarina...
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Ilustre
Senador.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – ...tenham o
eco que merecem e que cada brasileiro possa
colaborar para a Paz do Mundo e a felicidade da
Humanidade. (Muito bem; muito bem! Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Ezechias da Rocha, oitavo orador inscrito.
O SR. EZECHIAS DA ROCHA (lê o seguinte
discurso): – Senhor Presidente. Srs. Senadores. A
propósito do projeto de lei, apresentado à Câmara
Federal pelo Deputado Carlos Lacerda, extinguindo
os Escritórios Comerciais do Brasil no exterior, o
Conselho Econômico da Confederação Nacional da
Indústria vem aprovar, por unanimidade, um parecer
do conselheiro Marcial Dias Pequeno, contrário à
extinção dêsses órgãos do Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio, mas reconhecendo que se
torna necessária uma reforma de base dêsses
Escritórios, para que possam preencher, com
eficiência, a sua finalidade. Dada a importância
dêsse parecer, passo a lê-lo, para que conste dos
Anais desta Casa.
"CONSELHO ECONÔMICO
Projeto número 2.266-57, do Deputado Carlos
Lacerda, extinguindo os Escritórios Comerciais do
Brasil no Exterior.
(Relatório do Conselheiro Marcial Dias
Pequeno).
1. Antes de examinar o projeto do
Deputado
Carlos
Lacerda,
extinguindo
os
Escritórios de Propaganda e Expansão Comercial
do
Brasil
no
Exterior,
entende
êste

Conselho que se impõe uma observação
preliminar referente às nossas exportações. Não
traçou ainda o País a sua política econômica
visando a conquistar os mercados externos.
Temos de organizar a produção e os transportes
em têrmos adequados, disciplinar a moeda e o
crédito, estabelecer tarifas, solucionar a questão
cambial, fiscalizar os artigos destinados ao
estrangeiro, estimular as iniciativas, criando o
ambiente onde se possa formar e desenvolver
verdadeira mentalidade exportadora, capaz de
enfrentar a competição internacional através da
qualidade e dos preços dos produtos. Essa tarefa
exige esfôrço e tenacidade, abrangendo os
aspectos mais variados e complexos, que vão da
racionalização do trabalho até à produtividade,
impondo-se estreita cooperação do Estado com a
iniciativa privada. Acreditamos que o primeiro
passo nesse sentido será dado com a reforma
administrativa projetada pelo Govêrno, instituindose sistema mais flexível no mecanismo oficial e
órgãos específicos, coordenados pelo Ministério
da Indústria e do Comércio, com a missão de
promover a nossa expansão econômica, dentro da
unidade da política que haverá de ser planejada
para o País.
2. Mas, enquanto se organizam as
fôrças
econômicas
para
aquêle
objetivo
fundamental
ao
nosso
desenvolvimento,
evidentemente não poderemos negligenciar
os problemas relacionados com a propaganda
dos produtos brasileiros no exterior. Temos a
êsse respeito a experiência dos Escritórios
Comerciais, que funcionam há um quarto
de século, prestando serviços à causa da
nossa expansão no estrangeiro. Essas repartições
governamentais, apesar de suas notórias
deficiências, vêm cumprindo as suas tarefas,
apresentando alguns resultados positivos. Sôbre
a matéria, conhecemos depoimentos das
classes
produtoras
inteiramente
favoráveis.
As publicações que editam na língua dos
países,
em
que
se
acham
sadia-
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dos, divulgando as oportunidades que oferece
o
nosso
País
ao
comércio
e
aos
investidores
estrangeiros,
bem
como
os
boletins em português visando a informar
os brasileiros relativamente às atividades que
se desenvolvem em numerosas nações; a exibição
de filmes sôbre o Brasil; as exposições
dos produtos nacionais; a organização de câmaras
mistas de comércio; o esfôrço no sentido de
atrair capitais imigrantes e turistas, por meio
de
propaganda
direta;
as
ligações
que
estabelecem entre exportadores do Brasil
e
de
outros
países;
a
correspondência
que mantêm com associações e firmas brasileiras,
prestando-lhes as mais variadas informações,
como se fôssem escritórios particulares dessas
entidades, tudo isso constitui trabalho útil em favor
da conservação e conquista de mercados. Não é
tudo o que se deseja, mas devemos reconhecer
que é alguma coisa, ou melhor, que é quase a
única coisa que se tem feito pela nossa expansão
mercantil fora das fronteiras. E as despesas com a
manutenção dos quinze Escritórios são módicas,
não ultrapassando a casa dos vinte milhões de
cruzeiros por exercício.
3. Ao salientarmos a utilidade dos Escritórios
Comerciais, embora de modo sucinto, não temos o
propósito de negar a procedência das críticas que
lhes são feitas. De início, acentuamos a causa
fundamental dos males que os afetam. E' a falta de
uma retaguarda, de uma base sólida para apoio de
suas atividades no exterior. Do ponto de vista do seu
funcionamento e organização, devemos reconhecer
que aquêles órgãos exigem reforma que lhes dê
maior flexibilidade no desempenho dos encargos que
lhes estão cometidos. Necessitam de maiores
recursos técnicos e financeiros, de melhor
distribuição no estrangeiro, localizando-se em áreas
mais interessantes para o intercâmbio com o Brasil,
de seleção rigorosa de seu pessoal, nota-

damente os dirigentes, que devem conhecer
profundamente os problemas da nossa economia e
do comércio mundial, sendo dotados de
indispensável sentimento público para o exercício da
missão que lhes incumbe realizar. Tôda essa
reestruturação, abrangendo serviços e servidores,
deve ser feita através de lei, fixando-se claramente
deveres e responsabilidades. Dêste modo, os
Escritórios
poderão
cumprir
suas
tarefas,
subordinados ao Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio. Não se justifica a transferência para a
órbita do Itamarati, pois, suas atividades não devem
interferir com a diplomacia que se desenvolve em
campo diferente. Isso não significa que não se
subordinem aos chefes das Missões Diplomáticas no
estrangeiro, em tudo o que se relacione com a
política exterior do Brasil. E' a lição que nos
oferecem as grandes nações, que mantêm órgãos
semelhantes, supervisionados pelos Embaixadores,
não se revestindo o seu trabalho, entretanto, do
formalismo e das complexidades da vida diplomática.
4. Pelos motivos expostos acima, chegamos
às seguintes conclusões, após examinar o projeto do
deputado Carlos Lacerda:
a) Os escritórios Comerciais não devem ser
extintos, nem transferidos da órbita do Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio para a do Itamarati,
por isso que têm, de modo geral, prestado e poderão
prestar relevantes serviços à causa da propaganda
mercantil, da imigração, do turismo e da atração de
capitais para o país;
b) são, em parte, procedentes as críticas que
se fazem quanto à sua organização e ao seu
funcionamento, mas reconhecemos que a causa
principal da sua insatisfatória produtividade reside na
falta de uma política econômico-financeira nacional,
capaz de promover a nossa expansão comercial no
exterior;
c) para que os escritórios possam
prestar
maiores
serviços,
im-
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põe-se a formulação de uma política de
desenvolvimento econômico e de incremento da
exportação, de que sejam eles instrumento hábil de
execução das medidas destinadas a atingir os
objetivos mencionados no Item "a";
d) considerando, ainda, que a eficiência
intrínseca dos Escritórios Comerciais depende da
ação pessoal de seus componentes e dos recursos
que forem postos à sua disposição, dever-se-á
atender ao provimento dos cargos, mediante seleção
por concurso, instituindo-se o sistema de seu
agrupamento em carreiras, devendo seus chefes
possuir
notórios
conhecimentos
econômicos,
comprovada experiência comercial e ilibada
reputação, devendo ainda, ser-lhes fornecidos os
meios técnicos e financeiros adequados.
Rio de Janeiro, 16 de maio de 1957. – Marcial
Dias Pequeno".
Êsse, o parecer do Conselheiro Marcial Dias
Pequeno, autoridade no assunto, razão por que, para
o seu trabalho, peço a atenção dos meus dignos
pares.
Sr. Presidente, aproveitando a oportunidade,
peço atenção do Govêrno para a situação de vários
funcionários que serviam nos Escritórios Comerciais
do Brasil no Exterior e se acham atualmente
exercendo funções fora de sua especialidade. Muitos
dêles, com longa experiência e relevantes serviços
no setor da propaganda e expansão comercial no
estrangeiro, seria de justiça fôssem novamente
comissionados nos antigos cargos, com o que, me
parece, muito teria de ganhar o nosso País. (Muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Não há mais oradores
inscritos. (Pausa).
Vou encerrar a sessão. Designo para a de
amanhã a seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Discussão única da redação final
da emenda do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara número 277, de 1956, que retifica,
sem ônus a Lei número 2.135, de 1953, que
estima a Receita e fixa a Despesa da União para
o exercício financeiro de 1954 (redação oferecida

pela Comissão de Redação, em seu Parecer número
404, de 1957).
2 – Discussão única da redação final da
emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
número 398, de 1956, que retifica, sem ônus, a Lei
número 2.368, de 9-12-54 que estima a Receita e
fixa a Despesa da União para o exercido financeiro
de 1955 (redação oferecida pela Comissão de
Redação, em seu Parecer número 405, de 1957).
3 – Discussão única da redação final do
Projeto de Decreto Legislativo número 6, de 1955,
que aprova a Convenção sabre Asilo Diplomático
firmada na X Conferência Interamericana, reunida
em Caracas em março de 1954 (redação oferecida
pela Comissão de Redação, em seu Parecer número
406, de 1957).
4 – Discussão única da redação final do
Projeto de Decreto Legislativo numero 40, de 1955,
que aprova o ato do Tribunal de Contas denegatório
de registro ao termo do contrato celebrado entre o
Departamento dos Correios e Telégrafos e a firma
Campos & Bruder Ltda., para construção do edifício
sede da Estação Terminal de Guarulhos, em São
Paulo, (redação oferecida pela Comissão de
Redação, em seu Parecer número 407, de 1957).
5 – Discussão única da redação final do
Projeto de Decreto Legislativo número 29, de 1956,
que aprova o termo aditivo ao contrato celebrado
entre o Ministério da Marinha e Arthur Michael
Gustav Friedrich Dumont para desempenhar a
função de técnico em torpedos, na Fábrica de
Torpedos da Marinha, (redação oferecida pela
Comissão de Redação, em seu Parecer número 408,
de 1957).
6 – Primeira discussão do Projeto de Lei
do Senado número 7, de 1957, que revoga o
§ 4º do art. 260 da Consolidação das Leis do
Trabalho e dá outras providências (inclusão do
pessoal de estiva de mercadorias nos Sindicatos
dos Estivadores), tendo pareceres favoráveis,
sob números 325 e 326, de 1957, das Comissões:
de Constituição e Justiça e de Legislação
Social.
Está encerada a sessão.
Levanta-se a sessão ás 16 horas e 10
minutos.

53ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 5 DE JUNHO DE 1957
PRESIDÊNCIA DOS SENHORES APOLÔNIO SALLES E MOURÃO VIEIRA
Às 14 horas e 30 minutos acham-se presentes
os Srs. Senadores:
Vivaldo Lima – Mourão Vieira – Cunha
Mello – Prisco dos Santos – Victorino Freire –
Waldemar Santos – João Mendes – Leonidas
Mello – Onotre Gomes – Fausto Cabral – Fernandes
Távora – Kerginlaldo Cavalcanti – Georgino
Avelino – Reginaldo Fernandes – Abelardo
Jurema – Argemiro de Figueiredo – Apolônio
SalIes – Nelson Firmo – Ezechias da Rocha – Freitas
Cavalcanti – Julio Leite – Neves da Rocha –
Juracy Magalhães – Carlos Lindenberg –
Attilio Vivacqua Ary Vianna – Sá Tinoco –
Lutterbach Nunes – Arlindo Rodrigues – Alencastro
Guimarães – Carado de Castro – Gilberto Marinho –
Bernardes Filho – Benedicto Valladares – Lima
Guimarães – Lineu Prestes – Lino de Mattos –
Frederico Nunes – Pedro Ludovico – Silvio Curvo João
Villasbôas – Filinto Müller – Alô Gui marães – Gomes
de Oliveira – Francisco Gallotti – Rodrigo Lobo – Daniel
Krieger – Mem de Sá – Lameira Bittencourt. – (51).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de
presença acusa o comparecimento de 51 Srs.
Senadores. Havendo número legal, está aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. 1º Suplente, servindo de 2º Secretário,
procede à leitura da Ata da sessão anterior, que,
posta em discussão, é sem debate aprovada.

O Sr. 4 º Secretário, servindo de 1 º , lê o
seguinte
EXPEDIENTE
MENSAGEM º 176, DE 1957
( N º DE ORDEM DA PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA: 173)
Excelentíssimo Senhor Presidente do
Senado Federal:
Tenho a honra de comunicar a Vossa
Excelência que, no uso das atribuições que me
conferem os artigos 70, §& 1º, e 87, I I , da
Constituição Federal, resolvi negar sanção ao
Projeto de Lei da Câmara número 1.314, de
1956 (no Senado, número 361, de 1956), que
modifica disposições do Decreto número
36.773, de 13 de janeiro de 1955 (aprova o
regulamento para a cobrança e fiscalização do
Impôsto de Renda), em face das razões que
passo a expor.
A matéria de que trata a letra e do artigo
23, do Decreto numero 36.773, de 13 de janeiro
de 1955, na nova redação prevista no projeto, é
objeto da Lei número 154, de 25 de novembro
de 1947, nos seus artigos 7 º e 14, aos quais a
nova lei deveria lazer referência, por se tratar
de ato emanado do Poder Legislativo.
Ocorre, ainda, que o Projeto menciona
expressamente disposições do Decreto número
36.773, de 13 de janeiro de 1955, em lugar do
Regulamento aprovado por esse Decreto, sem
levar em conta que o Regulamento do Impôs-
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to de Renda em vigor não é mais aquêle e sim o
provado pelo Decreto número 40.702, de 31 de
dezembro de 1956, em que estão reproduzidas
aquelas disposições do Regulamento anterior.
Há, portanto, um lapso insanável, suficiente
para invalidar os objetos do projeto, pois manda
alterar disposições inexistentes (artigo 23, letras c e
d) do Decreto que aprovou o Regulamento do
Impôsto de Renda em 13 de janeiro de 1955,
acrescendo ainda a circunstâncias de estar em vigor
novo Regulamento, aprovado por decreto posterior.
São estas as razões que me levaram a negar
sanção ao projeto em causa, as quais ora submeto à
elevada apreciação dos Senhores Membros do
Congresso Nacional.
Rio de Janeiro, em 3 de junho de 1957. –
Juscelino Kubitschek.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As letras c e d do art. 23 do Decreto
número 36.773, de 13 de janeiro de 1955, passam a
ter a redação seguinte:
"Art. 23 ..............................................................
c) as pensões e os rendimentos do
trabalho, referentes a mais de 1 (um) ano e
recebidos acumulativamente, após habilitação
demorada, em virtude de decisões administrativas ou
judiciais;
d) os aluguéis de imóveis, recebidos
acumulativamente, em virtude de acôrdo ou de
sentença passada em julgado em processos de
renovação de contrato".
Art. 2º A presente lei aplica-se a processos em
curso, desde que o imposto ainda não tenha sido
pago.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
PROJETO VETADO
publicação, revogadas as disposições em contrário.
À Comissão Mista incumbida de relatar o veto.
Avisos:
Modifica disposições do Decreto 36.773, de 13
Do Sr. Ministro da Aeronáutica, transmitindo
de janeiro de 1955 (aprova o regulamento para
as seguintes informações.
cobrança e fiscalização do Impôsto de Renda).
Aviso nº 722 2GM1/C
Em 30 de maio de 1957.
Senhor Secretário:
Pelo ofício 174, de 24 de abril de 1957, essa Secretaria solicitou o pronuncia-mento do Ministério da
Aeronáutica a respeito do Requerimento nº 108/1957, de autoria do Senhor Senador Lino de Matos,
solicitando informações sabre o Plano de Economias relativo à execução do orçamento em vigor (Lei nº
2.998, de 10 de dezembro de 1956).
2. Sôbre o assunto, tenho a honra de informar a V. Exa. o que se segue, obedecendo à ordem dos
quesitos formulados no requerimento:
1) Quais as dotações consignadas pelo atual orçamento ao Ministério da Aeronáutica e que foram
incluídos no Plano de Economia.
2) As dotações incluídas no Plano de Economia são as seguintes:
Cr$
S/C 1.1.19 –
SC/ 1.3.01 –
S/C 1.3.02 –
S/C 1.3.03 –
S/C 1.3.04 –
S/C 1.3.05 –

Gratificação pela prestação de serviços extraordinários.......................................
50.000,00
Animais destinados a estudos e preparação de produtos....................................
60.000,00
Artigos de expediente, etc..................................................................................... 5.000.000,00
Material de limpeza, etc........................................................................................ 5.000.000,00
Combustíveis e lubrificantes................................................................................. 20.000.000,00
Materiais e acessórios de máquinas, etc.............................................................. 20.000.000,00
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S/C 1.3.06 –
S/C 1.3.06 –
S/C 1.3.07 –
S/C 1.3.08 –
S/C 1.3.09 –
S/C 1.3.10 –
S/C 1.3.11 –
S/C 1.3.12 –
S/C 1.3.13 –
S/C 1.4.04 –
S/C 1.4.05 –
S/C 1:4.06 –
S/C 1.4.07 –
S/C 1.4.08 –
S/C 1.4.09 –
S/C 1.4.10 –
S/C 1.4.11 –
S/C.1.4.12 –
S/C 1.5.01 –
S/C 1.5.06 –
S/C 1.5.07 –
S/C 1.5.08 –
S/C 1.6.01 –
S/C 1.6.03 –
S/C 1.6.04 –
S/C 1.6.10 –
S/C 1.6.11 –
S/C 1.6.13 –
S/C 1.6.19 –

Material de coudelaria para animais....................................................................
Material de coudelaria, etc...................................................................................
Forragem e outros alimentos para animais.........................................................
Gêneros de alimentação, etc...............................................................................
Material para serviços de acampamento e de campanha, etc............................
Matérias-primas, etc............................................................................................
Produtos químicos, etc........................................................................................
Sementes e mudas de plantas............................................................................
Vestuários, etc.....................................................................................................
Ferramentas, etc..................................................................................................
Materiais e acessórios para instalações elétricas................................................
Materiais e acessórios para instalações, etc.......................................................
Material de acampamento, etc.............................................................................
Material artístico, etc............................................................................................
Utensílios de copa, etc.........................................................................................
Viaturas de pequeno porte...................................................................................
Modelos e utensílios de escritório, etc.................................................................
Mobiliário em geral...............................................................................................
Acondicionamento e transporte de encomendas, etc..........................................
Reparos, etc.........................................................................................................
Publicações, etc...................................................................................................
Serviços clínicos e de hospitalização..................................................................
Despesas miúdas de pronto pagamento.............................................................
Prêmio, etc...........................................................................................................
Festividades, etc..................................................................................................
Serviços de caráter secreto ou reservado...........................................................
Seleção, etc.........................................................................................................
Serviços educativos e culturais............................................................................
Despesas gerais com a defesa nacional
1) – .....................................................................................................................
2) – .....................................................................................................................
3) – .....................................................................................................................
4) – .....................................................................................................................
8) – .....................................................................................................................
S/C 2.6.05 – Diversos
02) – Alagoas:
Arapiraca................................................................................................ 133.336
Coruripe.................................................................................................. 133.333
Junqueiro................................................................................................ 133.333
Limoeiro de Anadia................................................................................. 200.000
Matriz de Camaragibe............................................................................ 133.333
Olho d'água das Flores.......................................................................... 133.333
Piranhas................................................................................................. 133.333
S. Miguel dos Campos........................................................................... 200.000
União dos Palmares............................................................................... 500.000
Viçosa..................................................................................................... 133.333
04) – Amazonas:
Carauari.................................................................................................. 271.328
Taracuá.................................................................................................. 300.000

Cr$
300.000,00
20.000,00
300.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
30.000.000,00
6.000.000,00
30.000,00
10.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
10.000.000,00
150.000,00
2.000.000,00
60.000,00
1.700.000,00
3.300.000,00
5.000.000,00
2.000.000,00
643.000,00
1.500.000,00
200.000,00
200.000,00
400.000,00
250.000,00
500.000,00
57.000,00
400.000,00
150.000,00
2.110.000,00
1.800.000,00
10.000.000.00

1.833.334,00
571.428,00
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05) – Bahia:
Cachoeiro..............................................................................................................
Cairu.....................................................................................................................
Ibicarai...................................................................................................................
Ipicã.......................................................................................................................
Itacaré...................................................................................................................
Itambé..................................................................................................................
Nilo Peçanha........................................................................................................
Seabra..................................................................................................................

Cr$
96.296
123.394
224.072
688.888
126.396
96.296
300.000
192.592 2.254.934,00

06) – Ceará:
Aurora..................................................................................................................
Cariré....................................................................................................................
Cedro...................................................................................................................
Ibiapina.................................................................................................................
Ipuciras.................................................................................................................
Iracema.................................................................................................................
Marco...................................................................................................................
Mombaça..............................................................................................................
Monsenhor Tabosa...............................................................................................
Nova Russas........................................................................................................
Russas..................................................................................................................
Santana do Cariri..................................................................................................
Senador Pompeu..................................................................................................
Uruoca – Distrito de Granja..................................................................................
Várzea Alegre.......................................................................................................

300.000
105.882
105.555
158.337
140.700
158.331
105.555
300.000
105.555
105.555
105.555
105.555
105.555
105.000
500.000 2.507.690,00

07) – Distrito Federal:
Jacarepaguá.......................................................................................................... 105.882

105.882,00

08) – Espirito Santo
Guaçuí.................................................................................................................. 200.000
Guarapari.............................................................................................................. 285.714
Santa Teresa......................................................................................................... 300.000

785.714,00

10) – Goiás:
Anicuns.................................................................................................................
Cachoeira de Goiás..............................................................................................
Cavalcante............................................................................................................
Firminópolis...........................................................................................................
Goiandira...............................................................................................................
Itumbiara................................................................................................................
Morrinhos..............................................................................................................
Orizona..................................................................................................................
Quirinópolii.............................................................................................................

225.000
100.000
100.000
200.000
200.000
150.000
100.000
100.000
500.000 1.675.000,00

11) – Maranhão
Bequimão..............................................................................................................
Buriti Bravo............................................................................................................
Colinas...................................................................................................................
Esperantinópolis....................................................................................................
Icatu.......................................................................................................................
Loreto....................................................................................................................
Turiaçu..................................................................................................................
Vargem Grande.....................................................................................................

150.000
180.000
40.000
180.000
270.000
400.000
40.000
270.000 1.560.000,00
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12) – Mato Grosso:
Amambaí..............................................................................................................
Hortelândia...........................................................................................................
Arenópolis.............................................................................................................
Pôrto Esperidião...................................................................................................
Pôrto Murtinho......................................................................................................
Pouso de Paranaíba.............................................................................................
Poxoréu................................................................................................................

Cr$
257.148
267.142
257.142
150.000
237.142
357.142
257.142 1.692.858,00

13)– Minas Gerais:
Além Paraíba........................................................................................................
Brasília..................................................................................................................
Campo Belo..........................................................................................................
Campo do Meio....................................................................................................
Carmo da Mata ....................................................................................................
Conceição do Mato Dentro...................................................................................
Conquista..............................................................................................................
Conselheiro Lafaiete, etc......................................................................................
Conselheiro Pena.................................................................................................
Coração de Jesus.................................................................................................
Corinto..................................................................................................................
Itaúna...................................................................................................................
Jovina...................................................................................................................
Leopoldina............................................................................................................
Minas Novas.........................................................................................................
Monte Carmelo ....................................................................................................
Montezuma – Rio Pardo de Minas ......................................................................
Paracatu...............................................................................................................
Passas..................................................................................................................
Salto da Divisa......................................................................................................
Santa Rita do Sapucaí .........................................................................................
Silvianópolis..........................................................................................................
Tupaciguara..........................................................................................................
Ubá.......................................................................................................................
Viçosa...................................................................................................................

323.076
107.692
107.692
107.692
107.692
107.692
107.692
107.692
107.692
107.692
107.692
107.692
50.000
107.692
107.692
107.692
107.692
323.076
107.962
87.692
107.692
215.324
107.692
107.692
500.000 3.516.376,00

15) – Paraiba:
Bananeiras............................................................................................................
Brejo do Cruz........................................................................................................
Catolé do Rocha...................................................................................................
Picuí......................................................................................................................
Pombal..................................................................................................................
Princesa................................................................................................................
Taperoá................................................................................................................
Graúna..................................................................................................................

150.000
127.272
127.272
127.272
127.272
127.272
127.274
127.278 1.040.912,00

16) – Paraná:
Arapongas............................................................................................................
Astorga.................................................................................................................
Campo Mourão.....................................................................................................
Goio Erê................................................................................................................
Paraíso do Norte...................................................................................................
Pato Branco..........................................................................................................
Ponta Grossa........................................................................................................
Querência do Norte..............................................................................................
Ribeirão do Pinhal................................................................................................

300.000
228.570
114.285
114.285
114.285
114.285
114.285
114.285
114.285
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Rolândia............................................................................................................
Tomazina..........................................................................................................
17) – Pernambuco:
Toritama............................................................................................................
Vertentes..........................................................................................................
18)– Piaui:
Bom Jesus do Gurgueira..................................................................................
Buriti do Lopes..................................................................................................
Inhaúmas...........................................................................................................
José de Freitas.................................................................................................
Parnagué..........................................................................................................
Pedro II.............................................................................................................
Picos.................................................................................................................
Piracuraca........................................................................................................
União................................................................................................................
Rio de Janeiro:
20) –
Araruama...........................................................................................................
Barra Mansa......................................................................................................
Parati.................................................................................................................
Petrópolis...........................................................................................................
São Fidelis.........................................................................................................

114.285
Cr$
114.285 1.971.420,00
200.000
200.000

400.000,00

100.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
150.000
100.000
100.000 1.450.000.00
211.704
105.882
878.528
105.822
105.822 1.287.938,00

21)– Rio Grande do Norte:
Patu...................................................................................................................
Santana de Matos.............................................................................................
São Tomé..........................................................................................................

500.000
300.000
200.000

22) – Rio Grande do Sul:
Caràzinho..........................................................................................................
D. Pedrito..........................................................................................................
Garibaldi............................................................................................................
Iraq....................................................................................................................
Lajeado.............................................................................................................
Santiago............................................................................................................

92.500
92.500
200.000
400.000
200.000
98.500 1.077.500,00

24) – Santa Catarina:
Joinvile..............................................................................................................
Tijucas...............................................................................................................

140.000
500.000

25) – São Paulo:
Adamantina......................................................................................................
109.090
Araraquara........................................................................................................
109.090
Araras............................................................................................................... 1.000.000
Assis.................................................................................................................
50.000
Bariri.................................................................................................................
109.090
Birigui................................................................................................................
59.090
Casa Branca.....................................................................................................
59.090
Iracema.............................................................................................................
109.090
Ibitinga..............................................................................................................
150.000
Jaí.....................................................................................................................
300.000
Jaboticabal.......................................................................................................
109.090
Mococa.............................................................................................................
190.910
Novo Horizonte.................................................................................................
359.095

800.000,00

640.000,00

– 58 –

S/C 3.1.03
S/C 4.1.01
S/C 4.1.03
S/C 4.1.04
S/C 4.2.01
S/C 4.2.08
S/C 4.2.10
S/C 4.3.02

Paraguaçu Paulista.................................................................................... 168.180
Penápolis.................................................................................................... 109.090
Pereira Barreto........................................................................................... 109.090
Pindamonhangaba..................................................................................... 109.090
Pirajui.........................................................................................................
50.000
Presidente Epitácio.................................................................................... 200.000
São João da Boa Vista............................................................................... 200.000
São Manuel................................................................................................ 109.090
São Sebastião............................................................................................ 100.000
Taubaté...................................................................................................... 300.000
Tupi Paulista.............................................................................................. 109.090
Vargem Grande do Sul..............................................................................
50.000
– Desenvolvimento da produção
1) – .......................................................................................................................
– Estados e projetos................................................................................................
– Prosseguimento e conclusão de obras:
2) – .......................................................................................................................
3) – .......................................................................................................................
– Reparos, adaptações, comprovação e despesas de emergência com bens
imóveis:
2) – .......................................................................................................................
– Máquinas, etc.......................................................................................................
– Embarcações e material flutuante, etc: ...............................................................
1) – .......................................................................................................................
– Instalações e equipamentos para obras
– Prosseguimento e conclusão da desapropriação etc...........................................

Cr$

4.327.265,00
2.000.000,00
2.000.000,00
20.000.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000.00
20.000.000,00
20.000.000,00

2) Êsse Plano, no caso da verba 2.0.00, consignação 2.6.00, subconsignação 2.6.05, foi elaborado
dentro de um critério geral, abrangendo tôdas as unidades federadas contempladas (corte idêntico em tôdas
as dotações destinadas ao campo de pouso nos territórios dos Estados) ou obedeceu a critérios múltiplos e
variados, à conta da diversidade de situação de cada unidade federada, atingida?
R) Foi determinado aos Comandantes das Zonas Aéreas e ao Diretor-Geral de Aeronáutica Civil,
relativamente ao Ponto de vista comercial e esportivo.
Com base nas informações dos órgãos acima mencionados foi, no particular, elaborado o plano de
economia.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exa. os meus protestos de elevada estima e distinta
consideração.
Brigadeiro-do-Ar Henrique Fleiuss – Ministro da Aeronáutica.
Ao Requerente.
– Do Sr. Ministro da Fazenda, número 401,
comunicando estar envidando esforços no sentido de
serem ultimados os esclarecimentos solicitados no
Requerimento número 121, de 1957, do Sr. Othon
Mäder.
Dê-se conhecimento ao Requerente
–
Do
Sr.
Ministro
do
Trabalho,
Indústria
e
Comércio,
número
1.597,
encaminhando
as
informações
prestadas

pelo Serviço de Estatística da Previdência e
Trabalho, como segue:
Senhor Ministro:
Submeteu V. Exa. a exame dêste Serviço,
através da O.S. número 224, de 11 de abril do
corrente ano, o anexo requerimento de informações
número 86, de 1957, dirigido pelo ilustre Senador
Othon Mäder Mesa do Senado Federal.
Referidas
informações
dizem
respeito
implantação
no
Brasil,
de
um
sistema
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de escala-móvel de salários, em substituição ao atual
sistema de salário-mínimo estatuído no Capítulo III
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-lei número 5.452, de 1º de maio de
1943.
Pretendia êste Serviço – e esta a razão de ter
sido solicitada, pelo ofício número 335, de 25-4-57,
prorrogação do prazo para, a respeito, pronunciar-se
– fornecer ao nobre Senador os subsídios
informativos solicitados, já, então, com base nos
resultados dos estudos a que está procedendo.
Como, todavia, se esgota o prazo de
prorrogação e concluídos não se encontram, ainda,
os estudos técnicos que se fazem necessários ao
projeto de estruturação do sistema em vista,
apressa-se este Serviço a fornecer, dentro dos
limites de suas possibilidades, os elementos de
informação reclamados.
Face ao exposto, passarei a responder aos
itens do pedido de informações do ilustre Senador
Othon Mäder:
1º "Se é verdade que o Govêrno Federal está
cogitando de uma alteração ou reforma do SalárioMínimo vigente, para substituí-lo por outro que se
denominará Salário Móvel". Realmente, cuida êste
Ministério, coerente com os princípios fundamentais
que norteiam a Política Trabalhista do Govêrno, de
estudo de um plano de implantação do sistema de
escala-móvel de salários, que possibilite, com a
progressiva autocontenção dos preços, das
utilidades, um clima de maior e mais duradoura
estabilização econômica, de que decorrerá, como
conseqüência natural e lógica, mais estreito
entendimento entre o Capital e o Trabalho.
Êste sistema, que constitui, sem dúvida, uma das
mais altas conquistas da técnica moderna, tem sido
aplicado, com os melhores resultados, em inúmeros
países de elevado índice de civilização. E' que,
promovendo a aderência cada vez mais íntima das
curvas de salário e de preços, propicia a estabilização do
poder aquisitivo da moeda em mãos do
assalariado,
sem
sacrifícios
para
a
classe
empregadora, em virtude de os reajustamentos – feitos,
como se sabe, a prazo curto – não onerarem de modo

sensível as fôlhas de pagamento. Isto, todavia, não
ocorre no sistema atual, em que, sendo de revisão
trienal, não raro os reajustamentos ultrapassam a
casa dos cinqüenta por cento, sobrecarregando, de
um lado, o orçamento das empresas e, de outro,
anulando a si mesmos, ante os aumentos de preços
das utilidades, face ao impacto das taxas sôbre a
economia nacional.
A aplicação dêsse sistema depende,
entretanto, da revogação do Instituto do saláriomínimo, o que só será possível através de lei.
Daí estar o Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio procedendo, através do Serviço de
Estatística da Previdência e Trabalho, aos estudos
necessários
à
fundamentação
de
possível
anteprojeto de lei a ser encaminhado ao Congresso
Nacional.
2º "Se se trata de modificar o salário-mínimo
atual ou de se criar uma nova forma de salário,
sem afetar aquêle. Os estudos técnicos a que
procede o Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio, por intermédio do S .E .P. T., têm
em vista a modificação da estrutura do
sistema salarial, não se cogitando, porém, nesses
estudos, no momento, de fixação de novos mínimos
salariais.
3º "Quais os pontos principais dessa reforma
ou criação de uma nova modalidade de salário,
especialmente quanto à sua entrada em vigor, os
reajustamentos mensais, trimestrais ou anuais, as
áreas de incidência e outros de grande importância
nos seus reflexos sabre a economia nacional". Na
fase atual dos estudos técnicos, não se encontra o
Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho em
condições de precisar os pontos suscitados neste
item. Com efeito, a vigência do novo sistema
dependerá da conclusão dêsses trabalhos e, mais
ainda, da rapidez de sua tramitação nas Casas do
Congresso.
Quanto
à
periodicidade
dos
reajustamentos, está ela em função de estudos
cíclicos e conjunturais que se realizam no momento,
da mesma forma que dêstas dependerá, também, a
delimitação geográfica das áreas de incidência do
salário-móvel.
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Sendo estas, Senhor Ministro, as Informações
que cumpria a este Serviço prestar sirvo-me do
ensejo para reiterar a V. Exa. meus protestos de
elevada estima e profundo respeito.
Em 24 de maio de 1957 – Nirceu da Cruz
César – Diretor do S.E.P.T.
Ao Requerente.
– Do Sr. Ministro da Viação e Obra a
Públicas, número 203, transmitindo as informações
prestadas pelo Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, nos seguintes têrmos:
DG-SRF 5.277
Em 15 de maio de 1957.
Senhor Ministro:
Assunto: Informações sôbre o requerimento
número 24-57, do Senhor Senador Othon Mäder.
Restituindo a Vossa Excelência o Ofício
número 46, datado em 25-2-1957, do Senhor
Senador 1º Secretário do Senado Federal, que
encaminhou o Requerimento número 2.457, do
nobre Senador Othon Mäder, sôbre a rodovia BR-2,
entre São Paulo e Curitiba, tenho a honra de prestar
a Vossa. Excelência as seguintes informações:
1) Pergunta:
Se está concluído, aprovado e orçado em
números globais, o Projeto de uma nova rodovia
interestadual de caráter estratégico-comercial entre
Curitiba e São Paulo, encurtando a distância entre a
Capital Federal e a fronteira sul de país, passando
pela região dos rios Pardo, Ribeira, Registro, Iguape
e Cananéa, em substituição à atual estrada de
rodagem que passa por Bocaiúva, Ribeira, Apiaí,
Guapirá, Capão Bonito.
Resposta:
Conquanto
disponha
de
diretriz
de
reconhecimento aprovada em primeira instância
(Conselho Executivo do Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem), o que fundamentou
as medidas preliminares relativas ao Projeto
da obra, este ainda não logrou conclusão.
Destarte, o respectivo orçamento ainda não foi
composto, conquanto sua estimativa se eleve à cifra
de
Cr$
2.500.000.000,00
(implantação
e
pavimentação).

2) Pergunta:
Se são boas as condições técnicas dessa
nova rodovia, qual o seu orçamento aproximado e
quantos quilômetros encurta a distância entre
Curitiba e São Paulo, comparativamente à atual
rodovia.
Resposta:
As condições técnicas do novo traçado
obedecerão às Normas para o Projeto das Estradas
de Rodagem, aprovadas pelo Ministério da Viação e
Obras Públicas em 10-1-1949 (Portaria número 19;
"Diário Oficial" de 10 de março de 1949), para
rodovia de classe I; tratam-se, portanto, de
condições técnicas modernas, adequadas à
importância política, econômica e militar do
empreendimento.
O orçamento aproximado dia obra atinge à
cifra de Cr$ 2.500.000.000,00 da qual a parcela de
Cr$ 1.000.000.000,00 referente à implantação do
corpo estradas (terraplenagem e obras de arte) e à
parcela de Cr$ 1.500.000.000,00 ao pavimento
betuminoso.
O encurtamento real do traçado, em relação
ao traçado existente, é da ordem de (506-421)
quilômetros, igual 85 quilômetros, ou seja, de 16 por
cento o encurtamento virtual, entretanto, sobre-leva
em importância.
Entretanto, com a locação em fase de
execução, o encaminhamento possivelmente será
muito maior, isto é, haverá uma redução em
distância de 120 quilômetros.
3) Pergunta:
Se já está sendo locado o Projeto dessa
rodovia entre que pontos e em quantos quilômetros
esse trabalho foi executado.
Resposta:
A locação do novo traçado vem de ser
iniciada, acompanhando os trechos cujos projetos
vêm sendo concluídos; procede-se à execução
dêsse serviço, em duas frentes independentes, a
primeira tendo origem em São Paulo e a outra, em
Curitiba.
4) Pergunta:
Se o Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem já tem pronto o edital de concorrência para
a execução da terraplenagem e obras de arte ou se já
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adjudicou algumas dessas obras a empreiteiros,
quantos e em que volume e valor de cada
empreitada ou tarefa.
Resposta:
O Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem já promoveu uma Concorrência Pública no
valor de Cr$ 200.000.000,00 para parte da
construção do trecho em tela, na qual sagrou-se
vencedora a Construtora Rabelo S. A.
Esclareço, todavia, que o processo ainda não
foi presente ao Conselho Executivo do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem para
homologação
da
Concorrência,
condição
indispensável para assinatura do contrato que será,
então, submetido à Delegação de Contrôle.
5) Pergunta:
Em caso de resposta negativa ao item 4
anterior, quais os motivos ou ordens superiores que
impedem o Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem de atacar a construção dessa nova
rodovia.
Resposta:
A adjudicação de obras de implantação do
novo traçado depende:
a) da ratificação pelo Conselho Rodoviário
Nacional, da aprovação determinada pelo Conselho
Executivo (17-9-56), à diretriz do Reconhecimento;
b)
da
complementação
dos
estudos
preliminares, relativos aos projetos, sua locação e
orçamento conseqüentes;
c) da estruturação de normas especiais de
trabalho, correlativas ao sistema executivo-financeiro
em que se pautará a obra, determinada pelos
requerimentos
de
urgência
ditados
ao
empreendimento.
6) Pergunta:
Se o Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem considera essa obra de grande utilidade e
de urgente necessidade à sua construção, não só
pelo encurtamento que realiza, como pela
precariedade da atual rodovia por Bocaiúva, Apiaí,
Guapiara, Capão Bonito e outros motivos relevantes.
Resposta:
O Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem considera o empreendimento
em
questão
da
mais
alta
signi-

ficação para a economia do país; na realidade, o
mesmo se encontra integrado ao Plano Qüinqüenal
de Obras Rodoviárias Federais, bem como ao
Programa de Construções e Melhoramentos de
Primeira Urgência, de sua legislação básica.
Apenas para configurar o interêsse que o
assunto despertará na economia nacional,
consideraremos, sob uma média diária de tráfego da
ordem de 500 caminhões diários, sob a velocidade
média de 50 quilômetros-hora, a economia anual
transferida à nação:
360 d vêzes (500 und vêzes 6 t) vêzes 85
quilômetros vêzes Cr$ 2,95 quilômetros igual Cr$
270.810.000,00.
Admitindo-se, porém a economia de percurso
rodoviário da ordem de 120 quilômetros, o que nos
está levando a locação com variantes locais, teremos
um valor total de Cr$ 382.320.000,00.
Anotaríamos que essas cifras são meramente
configurativas, uma vez que admitimos, no traçado
atual, a velocidade média comercial de 50
quilômetros-hora, o que está longe de ser a realidade.
Ao par do interêsse econômico, que não se
cinge à economia de operação do tráfego itinerante,
mas que também se reflete no desenvolvimento
econômico de área de altas possibilidades industriais,
bem como no revigorar as atividades comerciais entre
as zonas leste e sul do país, sobrepõe-se os elevados
interêsses da segurança nacional, de evidente
expressão, combinados com os interêsses sociais de
nossa população. Em conclusão, é de se supor que
as obras em cinco anos estarão perfeitamente pagas
pela economia geral nos transportes.
7) Pergunta:
Tem o Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem insistido junto aos órgãos superiores na
necessidade de ser essa nova rodovia atacada com
brevidade e intensidade e quais as razões de
natureza política ou financeira que asses órgãos
alegam, para negarem sua autorização ao início da
construção.
Resposta:
Tôdas
as
autoridades
do
Governo
têm dado ao Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem integral apoio para
execução
do
trecho
São
Paulo-Curitiba,
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da BR-2, sendo que êste Departamento está
tomando tôdas as providências para que a obra seja
iniciada dentro da maior brevidade.
Inteiramente às ordens de Vossa Excelência,
para qualquer novo esclarecimento.
Reitero a Vossa Excelência os meus protestos
de alto aprêço e distinta consideração. – Edmundo
Régis Bittencourt, Diretor-Geral.
Ofícios:
– Da Câmara dos Deputados:
– Nº 749, comunicando haver sido aprovada a
emenda do Senado oferecida ao Projeto de Lei da
Câmara número 74, de 1954, que reestrutura os
cargos de tesoureiro e ajudante de tesoureiro do
Serviço Público Federal, enviado à sanção.
– números 742 e 741, encaminhando
autógrafos dos seguintes Projetos de Lei:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 97, DE 1957
(Nº 1.547-B – 1956, na Câmara dos Deputados)
Corrige designação de dotação da Lei
Orçamentária da União para o exercício de 1953.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. É a seguinte a designação da dotação
constante da Lei Orçamentária da União para o
exercício de 1953, número 1.757, de 10 de
dezembro de 1952, Verba 4, Consignação 8,
Subconsignação 19.2.32, alínea 218:
"Ponte sôbre o rio Vasa Barris, na rodovia
Simão Dias-Mucambo".
Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.
À Comissão de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 98, DE 1957
(Nº 1.541-D-1956, na Câmara dos Deputados)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. É denominada Penitenciária Professor
Lemos Brito a atual Penitenciária Central do Distrito
Federal.
Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
À Comissão de Constituição e Justiça.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 13, DE 1957
Autoriza Helena Collin Waddington a ausentarse do país, em viagem de estudos.
O Senado Federal resolve:
Artigo
único.
Fica
Helena
Collin
Waddington, Oficial Arquivologista, padrão PL-7,
da Secretaria do Senado, autorizada a ausentarse do pais, em viagem de estudos, por 52 dias,
sem ônus para os cofres públicos, mantidos
os vencimentos e a contagem de tempo de
serviço.
Justificação
Tratando-se de viagem de estudos, de
grande vantagem, portanto, para a função
especializada que exerce a funcionária, a
Comissão Diretora entendeu por bem lhe
conceder a permissão solicitada, possibilitandolhe, dessa forma, visitar os mais célebres
arquivos da Europa.
Sala das Sessões, em 5 de junho de 1957. –
Apolônio Salles, Presidente. – Freitas Cavalcanti. –
Mourão Vieira. – Prisco dos Santos. – Victorino
Freire.
À Comissão de Constituição e Justiça.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 14, DE 1957

Concede permissão a Sebastião Veiga,
Oficial Legislativo da Secretaria do Senado
Denomina Penitenciária Professor Lemos Brito Federal, para servir, por 1 (um) ano, ao Govêrno
a atual Penitenciária Central do Distrito Federal.
de Goiás.
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O Senado Federal resolve:
Artigo único. É concedida a Sebastião Veiga,
Oficial Legislativo, classe "L", permissão para servir,
pelo prazo de 1 (um) ano, ao Govêrno do Estado de
Goiás, nos têrmos do artigo 253 do Regulamento da
sua Secretaria.
Justificação
O presente Projeto visa a atender ao pedido
do Senhor Governador de Goiás, que, empenhado
na reforma administrativa do Estado, solicitou a
cooperação do referido funcionário, para ali prestar
serviços técnicos.
Sala das Sessões, em 5 de junho de 1957. –
Apolônio Salles, Presidente. – Freitas Cavalcanti,
Segundo Secretário. – Victorino Freire, Terceiro
Secretário, vencido quanto à percepção de
vencimentos. – Kerginaldo Cavalcanti, Quarto
Secretário. – Mourão Vieira, Primeiro Suplente.
Prisco dos Santos, Segundo Suplente.
Às Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 15, DE 1957
Prorroga, por um ano, a licença de José
Vicente de Oliveira Martins.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. Fica prorrogado de um ano, a
partir de 1º de maio de 1957, o prazo de
permanência concedido a José Vicente de Oliveira
Martins, Assessor Legislativo, padrão PL-7, da
Secretaria do Senado Federal, pôsto à disposição do
Banco do Nordeste do Brasil pelas Resoluções
números 5, de 1954, e 42, de 1956.
Justificação
Pela Resolução número 5-54, José Vicente
de Oliveira Martins foi pôsto à disposição do
Banco do Nordeste, sem vencimentos e, pelo
prazo de 3 anos, a partir de 1º de fevereiro de
1954, para exercer, em comissão, o cargo de
diretor naquele estabelecimento.

Estendendo-se o mandato de diretor até a
assembléia geral ordinária, em abril de 1957, foi o
prazo prorrogado, por três meses, nos têrmos da
Resolução número 42, de 1956. Tendo terminado
o prazo estipulado nesta última Resolução, volta
o Presidente do Banco a solicitar nova
prorrogação por mais um ano em virtude da
recondução de José Vicente de Oliveira Martins
ao aludido cargo.
A fim de atender ao pedido em tela, apresenta
a Comissão Diretora o presente Projeto.
Sala das Sessões, em 5 de junho de 1957. –
Apolônio Salles. – Freitas Cavalcanti. – Kerginaldo
Cavalcanti. – Mourão Vieira. – Victorino Freire. –
Prisco dos Santos.
A Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente.
Sôbre a mesa uma comunicação que vai ser
lida.
É lido o seguinte:
OFÍCIO
Em 5 de junho de 1957.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa
Excelência, para conhecimento do Senado, que me
ausentarei por algumas semanas dos trabalhos da
Casa, para uma breve viagem ao exterior. – Costa
Paranhos.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Neves da
Rocha, inscrito em primeiro lugar.
O SR. NEVES DA ROCHA (lê o seguinte
discurso): – Senhor Presidente, Senhores
Senadores – Já se encontra na Bahia, acompanhado
de sua comitiva, o Presidente de Portugal, General
Craveiro Lopes.
Como é de sobejo conhecido vem Sua
Excelência retribuir visitas dos Presidentes do
Brasil, Srs. João Café Filho e Juscelino Kubitschek
de Oliveira ao país amigo, a cujo esfôrço titânico,
deve
a
civilização
a
incorporação
de
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tantas regiões então ignotas e espalhadas por todos os
oceanos, cujo mistério de "mares tenebrosos" e "nunca
dantes navegados" seus intrépidos marinheiros
enfrentaram na mais admirável epopéia marítima de
que temos conhecimento na história de todos os povos.
Se, porém, a civilização tanto deve a Portugal,
mais ainda, em particular, lhe devemos nós, por isso
mesmo que pelas suas mãos e à sombra de seus
fecundos exemplos o Brasil nela se integrou, vindo a
constituir-se a Nação que hoje disputa um lugar na
primeira linha na comunhão da "magna civitas", a
grande pátria feliz e humanitária de que tanto nos
orgulhamos.
Sendo a Bahia o local preferido para o
transbordo do egrégio visitante do avião presidencial
para o nosso Cruzador "Barroso", belonave que vai
ter a honra de o conduzir à bela Guanabara, cujas
verdes águas banham a Capital. do Brasil, é natural
que seja um dos seus delegados à Câmara Alta do
País, embora o mais obscuro dentre os que
constituem a sua representação, quem venha
ocupar, neste momento, esta tribuna, no seu nome
pessoal e no da bancada Bahiana para assinalar tão
importante acontecimento. (Não apoiados).
Não sei, Senhor Presidente, e eminentes
Senhores Senadores, se essa escala na velha terra
de Tomé de Souza foi intencional, por desejarem os
dois governos render à Bahia um preito de amizade
e reconhecimento aos excepcionais serviços que
prestou no passado às duas metades do glorioso
reino de Portugal, ou se foi o acaso, direi melhor, a
Providência, que, em seus altos desígnios, fêz com
que fôsse adotado o alvitre de proceder-se ao
transbordo naquela terra, onde primeiro aportaram
as naus de Cabral, e que foi, durante tantos anos, a
Capital do Brasil Colonial.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. NEVES DA ROCHA: – Com muito
prazer.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI:
–
A
coincidência
é
das
mais
lindas.
Com
efeito,
toca-nos
profundamente
a
sensibilidade, o fato de aportar primeira-

mente na Bahia o Chefe do Govêrno português que
venha ao Brasil. Podemos dizer que, desde que D.
João VI ali chegou e estabeleceu a sua côrte, aquela
terra foi o berço da nossa independência.
Examinando os fatos históricos, na sua significação
mais
profunda,
devemos
admitir,
nesse
acontecimento, a própria emancipação do Brasil.
O SR. NEVES DA ROCHA: – Muito obrigado
a Vossa Excelência pelo brilhante aparte.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Dá licença
para um aparte?
O SR. NEVES DA ROCHA: – Com muita
satisfação.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Vossa
Excelência, melhor do que ninguém estava indicado
para uma saudação, como a que está fazendo, não
apenas em nome dos baianos, mas até dos
brasileiros que vêm aportar em terras brasileiras o
chefe da Nação amiga e irmã, o Presidente de
Portugal.
O SR. NEVES DA ROCHA: – Muito grato a V.
Exa.
(Lendo): De qualquer maneira, Senhor
Presidente, a Bahia recebe hoje com entusiasmo e
ufania o Presidente Craveiro Lopes e os que o
acompanham na visita à pátria irmã, e há de ser uma
voz baiana que primeiro lhe envie as Saudações do
povo brasileiro no Senado da República.
Falei nos altos desígnios da Providência,
Senhor Presidente, pois não foi ela que, a 21 de
janeiro de 1808, havendo as tormentas dispersado a
frota lusa, em cuja nau Capitânea viajava o Príncipe
D. João, fêz com que esta fôsse conduzida à Bahia
de Todos os Santos, quando seu rumo certo era o
pôrto do Rio de Janeiro, sôbre o qual já se
debruçava a Capital do Brasil?
Estamos daqui a contemplar, eminentes colegas,
com o olhar embebido em tão gratas reminiscências,
o panorama da velha Cidade do Salvador, alvoroçada
pela notícia daquela arribada, que lhe daria dias
de intenso júbilo patriótico e se tornaria famosa nos
fastos da história nacional pelo ato que, por sugestão
de um baiano eminente, o futuro Visconde de Cairu,
houve por bem praticar o príncipe regente D. João, a
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28 dêsse mês e ano, ato pelo qual abria os portos do
Brasil à livre navegação e comércio de tôdas as
nações em paz com seu govêrno, donde só se
excluiu da liberal medida a França de Napoleão e a
Espanha que o acompanhava na imperdoável
invasão de Portugal.
Como sabemos, D. João permaneceu na
Bahia, de 21 de janeiro a 26 de fevereiro de 1808,
cercado das mais cativantes demonstrações de
aprêço de seu povo e autoridades, e já se disse que
"não fôssem os imperativos políticos da transmigração
da família real e do govêrno portugueses para o Rio
de Janeiro, ato político do maior alcance e
clarividência e não, fuga covarde, como por tanto
tempo errada e injustamente se afirmou, e êle teria
permanecido na Bahia, pois que a população daquele
torrão hospitaleiro se propôs a retê-lo em seu seio,
obrigando-se a construir um palácio monumental para
sua residência e sede do Govêrno".
De fato, a deliberação do Conselho de Estado
e o real decreto de 27 de novembro de 1807, por
meio do qual comunicava ao povo português e às
nações amigas a resolução de se transferir para o
Brasil, indicavam como futura sede da Côrte a
Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro.
Passados tantos anos, perto de século e meio,
o Brasil, emancipado e grande, como nação da livre
América, recebe a visita do Presidente de Portugal,
representante máximo da nação amiga e irmã, e é,
ainda, na Bahia que aporta em primeiro lugar, êsse
ilustre mandatário da soberania lusa.
Multidão imensa há de aclamá-lo hoje em
Salvador, Senhor Presidente, e o General Craveiro
Lopes há de observar, fundidos na mesma fraternal
comunhão, os nossos e os seus compatriotas, que são,
afinal, os filhos de uma pátria espiritual comum, pela fé,
pelo idioma e pela história, comunhão desdobrada às
duas margens do Atlântico Sul, como sentinela da paz,
da civilização e da liberdade de todos os povos.
E porque, ainda uma vez, o Destino levou à
nossa querida terra natal, o chefe da nobre
Nação Portuguêsa, nós, os Senadores baianos,
vimos tornar pública a nossa solidariedade às
grandes manifestações que, neste momento,

ali se tributam ao mesmo Portugal de D. João VI, na
pessoa eminentíssima do seu Presidente – o
General Craveiro Lopes.
Era o que me cabia dizer, para que não
passasse em silêncio fato de tão alta significação
histórica. (Muito bem. Muito bem! Palmas. O orador é
cumprimentado).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Kerginaldo
Cavalcanti, segundo orador inscrito.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Senhor Presidente, Senhores Senadores, uso desta
alta tribuna do meu País para exprimir minha
solidariedade de latino, de brasileiro e de
nacionalista ao bravo e heróico povo de Pôrto Rico,
que luta pela independência contra a opressão dos
Estados Unidos da América do Norte.
Quero, mais uma vez, levantar minha voz em
defesa dos oprimidos, e relembro ao Senado que,
em outras oportunidades, neste recinto, citei Pôrto
Rico como exemplo do imperialismo norteamericano, que lá estendeu as garras, subjugando
um povo que anseia pela liberdade.
Senhor Presidente, onde exista um oprimido,
na Ásia, na África, na América, em qualquer região
do mundo, minha palavra erguer-se-á, nesta Casa,
enquanto aqui representar o povo do Rio Grande do
Norte, como protesto altivo da consciência sulamericana.
O drama de Pôrto Rico é contado pelos pôrtoriquenhos. Tenho ouvido falar numa situação de
grandes vantagens, pela incorporação daquele país
à União Norte-americana. Na verdade, porém,
mesmo pondo de lado o fato de que a vocação para
escravos não é americana; mesmo esquecendo essa
circunstância primacial, a verdade verdadeira é que
Pôrto Rico vive espoliado em sua economia, o povo
garroteado em sua liberdade pelo guante, pela
prepotência de uma Nação todo-poderosa – os
Estados Unidos da América do Norte!
Tenho denunciado a opressão onde quer que
se encontre e combatido o arrôjo dos poderosos contra
os fracos, em nome dos direitos da Humanidade e
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da Civilização. Encaro todos os povos, como irmãos
pertencentes a uma sociedade que respeita os
direitos, delimita a fronteira da sua competência e
não penetra, frontal ou indiretamente, na seara
alheia, para cercear a liberdade de quem quer que
seja.
Senhor Presidente, tenho usado desta tribuna,
que considero sagrada, em nome dos meus coestaduanos e no de todo o povo brasileiro, para alçar
minha voz na defesa dos mais fracos e dos
oprimidos, dos que se acham sob o domínio dos
poderosos, seja a Rússia Soviética, sejam os
Estados Unidos da América do Norte. Não me
importam as conseqüências. Não as meço, quando
tenho de denunciar os arremessos da barbárie
contra a civilização; da injustiça contra a justiça; da
falsidade contra a realidade, porque, assim, defendo
postulado que consagra os direitos dos povos e os
redime diante da consciência mundial.
O povo de Pôrto Rico não luta pela
independência apenas de hoje. Em 1895, já se
insurgia contra o domínio da Espanha, que acabou
por lhe conceder autonomia; não a independência –
repito – mas a autonomia.
Quer dizer que os próprios espanhóis deram
um status a Pôrto Rico, é verdade que às vésperas
da sua ocupação violenta pelos norte-americanos.
Vencida militarmente a Espanha na luta contra
os Estados Unidos da América do Norte, de que
resultou a independência de Cuba, ocorre que os
patriotas pôrto-riquenhos solicitaram do Presidente Mac
Kinlay que, como fôra outorgada a Cuba, também se
desse independência ao povo de Pôrto Rico. O
presidente dos Estados Unidos da América do Norte,
no entanto, e já àquele tempo de má fé, recusou-lhe a
independência e sujeitou-o a uma humilhante
ocupação
militar,
declarando-o,
sem
que
estabelecesse, sequer, uma carta de direitos,
incorporado aos Estados Unidos da América do Norte.
Sucederam-se os governos militares norte-americanos
de ocupação, até que foi admitido govêrno de natureza
civil; porém, ainda assim, não de pôrto-riquenhos, mas
de cidadãos norte-americanos. Os pôrto-riquenhos
não tinham situação juridicamente clara; intitula-

vam-se cidadãos de Pôrto Rico, mas, na verdade,
não sabiam se o eram, ou se cidadãos americanos;
não tinham nacionalidade definida. Com efeito, nem
através da Lei Orgânica se esclarecera devidamente
sua condição.
Na ilha de Pôrto Rico, a pérola antilhena,
jamais esmoreceu o sentimento de liberdade. Tanto
é exato, Senhor Presidente, que, em setembro de
1922, fundava-se, naquele país, o Partido
Nacionalista de Pôrto Rico, cujo objetivo era pugnar
pela independência da Ilha; isto é, desagregá-la da
prepotência, do poderio e da imposição dos Estados
Unidos da América do Norte.
A luta daquele povo pela independência
comove os espíritos bem formados. Exemplo de
desespêro contra a opressão política norte-americana,
têm dado, ao conhecimento do mundo, os patriotas
pôrto-riquenses. Atacaram, até mesmo a Casa
Branca, em Washington, para alertar o mundo sôbre a
situação de vexame, de afronta em que se encontram.
Chegaram a investir contra membros da Câmara dos
Deputados daquele país, não porque fôssem maus,
perversos, assassinos, mas porque queriam despertar
a consciência universal, a fim de que atentasse para o
seu sofrimento, subjugados que estavam sob as botas
poderosas dos Estados Unidos, contra o qual não se
levantava qualquer protesto.
Minha voz, Senhor Presidente, por mais de
uma vez frisou, nesta Casa, a anomalia da situação,
quiçá criminosa, que se criara, em Pôrto Rico, contra
os direitos de um povo que não se quer vincular ao
império, ao poderio de nação, que não lhe é comum
nem pela raça, nem pela língua, nem pela tradição
ou pela continuidade.
Ainda se diz que não há imperialismo; que o
imperialismo desapareceu, quando ainda existe da
forma mais brutal, como o impôsto a Pôrto Rico.
Basta salientar, Senhor Presidente, que o Dr.
Pedro Albizo Campos, Presidente do Partido
Nacionalista de Pôrto Rico, que quer independentizar
o seu País, tem curtido as agruras do cárcere.
O povo pôrto-riquenho não se constitui dos
títeres que lá estão a serviço da plutocracia e dos
interêsses dos Estados Unidos da América do Norte.
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Senhor
Presidente,
encontra-se
nesta
Metrópole o Dr. Antônio Santanella Blanco, GrãoMestre do Grande Oriente Nacional, de Pôrto Rico,
autor de Manifesto pelo qual clama e brada aos
povos livres para que juntem a sua voz à dos pôrtoriquenhos, que lutam, com coragem indômita, com
patriotismo digno da nossa maior admiração, pela
independência da sua Pátria.
Aqui está o relato do que ali ocorre, para
conhecimento do Senado e da Nação, através dos
nossos Anais.
É êste, Senhor Presidente, o Manifesto: (Lendo).
A TRAGÉDIA DE PÔRTO RICO
O "Estado Livre Associado de Pôrto Rico" é
uma farsa colonial com a qual se pretende enganar a
todos os povos livres da Terra e, em especial, das
repúblicas da América Latina.
O Govêrno Norte-Americano, querendo
consolidar a sua posição, tanto no terreno
econômico, quanto no político e no militar, ideou esta
aparente nova fórmula de govêrno, perseguindo um
fim premeditado de domínio e exploração, destinado
a converter tôda a nossa América Latina em um
vasto Império Colonial.
Pretende-se fazer aparecer aos olhos do
mundo a colônia de Pôrto Rico como tendo
alcançado tôdas as felicidades econômicas e
políticas a que pode aspirar qualquer povo, e com tal
objetivo está se levando à cabo intensa propaganda
em todos os países, buscando convencê-los dos
grandes benefícios que êles recolheriam se se
convertessem em colônias dos Estados Unidos da
América do Norte, sob a pomposa designação de
"Estados Livres Associados" dos USA.
Para levar a cabo tal tarefa na nossa América
Latina, o Departamento de Estado dos Estados Unidos
da América do Norte vem enviando a todos os nossos
países grande número de altos funcionários do Govêrno
Federal em Washington e do Govêrno Colonial de Pôrto
Rico, os quais, depois de receberem adequada
preparação no Departamento de Estado, se lançam por
tôda a América, protegidos pelas embaixadas, pa-

ra fazerem uma apresentação fantástica do chamado
"Estado Livre Associado de Pôrto Rico". E êste é
pintado, então, como um novo e ideal sistema de
govêrno, como o sistema de govêrno ideal para
todos
os
povos
que
desejem
solucionar
definitivamente seus problemas políticos e
econômicos, ainda que para tal hajam de renegar
sua independência, conquistada com muito sangue e
sacrifícios, para converter-se, de fato, em colônias
norte-americanas.
Com tal finalidade muito se vem alardeando
acêrca da "prosperidade econômica" de Pôrto Rico,
no evidente propósito de demonstrar que, como
colônia, somos um povo feliz, contente e satisfeito,
desfrutando de tôdas as liberdades imagináveis, sob
o supostamente novo sistema de govêrno de "Estado
Livre Associado".
Ora, para resolver definitivamente o problema
econômico de um povo, é absolutamente mister, em
primeiro lugar, que êsse povo seja livre, pois só com
absoluta liberdade poderá fazer frente a todos os
problemas da sua economia. O contrário disto será
sempre manobra colonialista, que só beneficiará o
país interventor.
Para ter-se idéia exata da tão decantada
"prosperidade" na economia pôrto-riquenha dos
últimos dez anos, que nós qualificamos de tragédia,
bastar-nos-á considerar os seguintes dados, colhidos
das estatísticas do Departamento de Comércio dos
Estados Unidos da América do Norte:
As compras que Pôrto Rico fêz aos Estados
Unidos durante o ano econômico de 1955-56
estabeleceram um recorde em tôda a história da
ilha. O valor das compras ascendeu a dólares $
568.054.311. Significa isto que Pôrto Rico
comprou aos Estados Unidos produtos no valor de
dólares $ 44.000.000 mais que no ano anterior, ou
seja um aumento de 8 por cento. Os embarques
de produtos de Pôrto Rico para os Estados Unidos
também estabeleceram um novo recorde.
Venderam-se mercadorias no valor global de $
389.355.755, o que representa um aumento de
cêrca de 47 milhões de dólares, ou seja uns 14 por
cento, em relação ao ano anterior.
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Como as matemáticas são uma ciência exata,
resulta daqui que se Pôrto Rico adquiriu, por compra,
dos Estados Unidos, produtos no valor de
$568.000.000 e vendeu aos mesmos Estados Unidos
mercadorias no valor de $389.000.000, produziu-se,
na balança do comércio entre os dois países, uma
queda desfavorável para Pôrto Rico, no valor de
dólares $179.000.000. Por mais voltas que se queira
dar ao assunto, não se poderá converter êsse
movimento da balança comercial, desfavorável para
Pôrto Rico, em um movimento favorável. Isto é uma
realidade, tanto em Pôrto Rico, como nos Estados
Unidos e na Concrinchina. E esta tem sido a
situação: balanços desfavoráveis para Pôrto Rico,
em seu comércio obrigatório com o continente,
desde 1946. Note-se que êstes balanços
desfavoráveis para Pôrto Rico tiveram início em
1946, precisamente o ano assinalado pela
propaganda do Departamento de Estado, como o
comêço da tão decantada era de prosperidade do
nosso país.
Mas o balanço é ainda muito mais desfavorável
para Pôrto Rico, se incluirmos nas contas supracitadas
os prejuízos sofridos no comércio que a nossa ilha
mantém com países estrangeiros, excluindo os
Estados Unidos da América do Norte. Tenha-se
presente que a Pôrto Rico sòmente se lhe permite
comprar no exterior o pouco que os Estados Unidos
não podem fornecer-nos, e vender ao estrangeiro o
pouco que aos Estados Unidos não interessa comprarnos. Dá-se também o caso de que Pôrto Rico comprou
mais do que pôde vender aos países estrangeiros. As
vendas de Pôrto Rico ao estrangeiro, durante o ano de
1955-56, alcançaram a soma de dólares. $15.800.000,
enquanto, por outro lado, o valor das importações feitas
por Pôrto Rico se elevou a. $58.000.000, no mesmo
ano econômico, de conformidade com a informação,
oferecida pelo "Puerto Rican Trade Council", de
Washington, D. F. Somando agora o saldo

desfavorável de $179.000.000, resultante do
comércio de Pôrto Rico com os Estados Unidos da
América do Norte, com o saldo igualmente
desfavorável de $42.200.000, resultante do nosso
comércio com o estrangeiro, temos um saldo
desfavorável para Pôrto Rico no ano econômico de
1955-56, de $ 221.220.000. Êste é um balanço
desfavorável substancioso, em qualquer espécie de
matemáticas, para qualquer país do mundo, mas
muito maior para Pôrto Rico, se compararmos êste
país com os Estados Unidos.
Em resumo, esta tragédia econômica em que
está mergulhado o nosso povo, o nobre e paciente
povo de Pôrto Rico, tragédia que nos últimos dez
anos, é a mesma que os Estados Unidos procuram
artificialmente "minorar", todos os anos, com dádivas
e prebendas ao Govêrno Insular e com a
manutenção de suas bases militares na Ilha. E esta
mesma tragédia utilizam-na, como espada de
Damocles, suspensa por sôbre as nossas cabeças,
para atemorizar-nos com o desastre econômico que
Pôrto Rico sofreria, caso se convertesse num povo
livre, soberano e independente. O que não diz o
Govêrno dos Estados Unidos nem o dizem os seus
comparsas em Pôrto Rico é que, se fôsse livre o
nosso país, poderia comprar, no mercado livre e de
competição, muito mais e melhor, pela metade do
preço que hoje nos custa no mercado mais caro do
mundo.
Vimos já a realidade econômica de Pôrto Rico.
Vejamos agora a realidade política. Neste aspecto,
também estão longe de traduzir a verdade os
esforços do Departamento de Estado, que procura
fazer crer ao mundo que Pôrto Rico logrou resolver
todos os seus problemas, sob o aparentemente novo
sistema de govêrno designado pelo nome de "Estado
Livro Associado de Pôrto Rico", o qual desfrutaria
hoje de tôdas as liberdades imagináveis, dentro de
uma "autêntica" democracia.
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Ora, a verdade é bem outra: Pôrto Rico é hoje,
mais do que nunca, uma colônia vilmente explorada
pelos Estados Unidos da América do Norte, utilizada,
como tôdas as colônias, para fins comerciais e
militares.
Senhor Presidente, êste é o manifesto dos pôrtoriquenhos e não minha voz que aqui tem denunciado,
por mais de uma vez, estas circunstâncias.
Repito: Pôrto Rico é hoje, mais do que nunca,
uma colônia explorada pelos Estados Unidos da
América do Norte, utilizada, como tôdas as colônias,
para fins comerciais e militares.
Somos colônia, porque:
a) Somos cidadãos norte-americanos. Não
existe cidadania pôrto--riquenha. A cidadania norteamericana foi-nos imposta em 1917. Como
conseqüência desta imposição, a nossa juventude
teve de servir o exército norte-americano durante a
Primeira Guerra Mundial. Nós, pôrto-riquenhos,
temos que viajar com passaportes norte-americanos,
em que figuramos como cidadãos norte-americanos,
pois não há passaportes pôrto-riquenhos, nem
nacionalidade pôrto-riquenha, para os nossos "bons"
vizinhos e tutores de Washington.
b) As nossas alfândegas não são nossas, mas
norte-americanas.
c) Os nossos Correios não são nossos, mas
norte-americanos.
d) A nossa moeda não é nossa, mas a norteamericana.
e) Em Pôrto Rico vigora o Serviço Militar NorteAmericano, que tem causado milhares de baixas na flor
da nossa juventude, nas últimas três guerras, pelejando
(ó trágica ironia!) pela democracia e pelo direito dos
povos à liberdade. Os nossos filhos têm que servir o
exército dos Estados Unidos, ao atingirem os dezoito
anos de idade. Caso não o façam, são processados
por um tribunal dos Estados Unidos e enviados aos
cárceres daquele pais.

Isto é um tremendo desafôro, Senhores
Senadores, isto é uma ofensa à consciência livre dos
povos latinos, dos povos sul-americanos, dos povos
da América Central.
f) O açúcar, principal indústria do país, está
controlado pelos negocistas dos Estados Unidos.
Produzindo nós 1.300.000 toneladas de açúcar em
bruto, sòmente se nos permite refinar 126.000
toneladas.
Era o que queriam fazer com o nosso petróleo.
g) O nosso sistema de comunicações está
igualmente controlado por Washington, não se
podendo instalar em Pôrto Rico uma estação de
rádio ou televisão sem prévia licença das
autoridades de Washington. Não são permitidas
estações de onda curta.
h) Em Pôrto Rico, rege a lei de cabotagem
norte-americana,
não
podendo
embarcar-se
mercadorias da Ilha ou para a Ilha, em barcos que
não sejam norte-americanos, cujos fretes são muito
mais altos que os de qualquer outro país. Custa mais
enviar um saco de arroz de Nova Iorque a Pôrto
Rico, em um barco norte-americano, que de Nova
Iorque à Argentina em um barco estrangeiro, apesar
de a distância ser sete vêzes maior.
i) As decisões do Tribunal Supremo (?) de
Pôrto Rico são apeláveis ante a Côrte de Circuito de
Boston, e, em última instância, ante o Tribunal
Supremo dos Estados Unidos em Washington.
j) Pôrto Rico tem que vender tudo o que
produz e comprar tudo o que consome, no mercado
obrigatório e mais caro do mundo, ou seja o dos
Estados Unidos da América do Norte.
k) Em Pôrto Rico exige-se um juramento de
fidelidade à bandeira e à Constituição dos
Estados Unidos da América do Norte, como
requisito
indispensável
para
se
poder
desempenhar um cargo no Govêrno do país,
tanto municipal, como insular.
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Porventura é isto liberdade? Não! Não! Não!
Mil vêzes não! é simplesmente colonialismo!
Antônio Santaella Blanco – Grão-mestre do
Grande Oriente Nacional de Pôrto Rico".
Senhor Presidente, os atentados contra o povo
pôrto-riquenho foram dêsses mesmo de natureza
mesquinha. O povo pôrto-riquenho, como sabemos,
vem da colonização espanhola. Tinha e tem,
portanto, costumes e tradições que nada tem que ver
com os Estados Unidos da América do Norte.
Pois bem, êste país chegou a tal ponto no seu
propósito de dominar a ilha, que estabeleceu a
obrigação, no curso primário, de aprender-se, o
inglês, com sacrifício do castelhano. Os pôrtoriquenhos, entretanto, não se conformaram.
Reagiram, com tôdas as fôrças; e de tal modo foi a
reação – o que mostra o espírito de independência
daquele povo, o qual já obtivera a sua autonomia ao
tempo da colonização espanhola – que o Govêrno
Americano viu-se constrangido a ceder, isto é,
continuaram os pôrto-riquenhos a receber, nas
escolas primárias, as lições no idioma castelhano, se
bem que no curso secundário lhes fôsse obrigatório
o ensino do inglês.
Senhor Presidente, na fase de ocupação dos
governos militares, escolhidos por Washington, entre
cidadãos norte-americanos, para aquêle país, ficou o
povo pôrto-riquenho num regime de escravização, de
tutela quase absoluta: a sua Justiça era escolhida
nos Estados Unidos da América do Norte; as suas
próprias Secretarias de Estado eram realmente
supervisionadas por norte-americanos; a sua
Fazenda, da mesma sorte, estava sob a
administração norte-americana. Assim, contando
com tudo, desde a escola até a Fazenda e a
Suprema Magistratura, procuraram subordinar, de
maneira quase servil, o povo valoroso, dinâmico,
corajoso de Pôrto Rico.
A situação de Pôrto Rico, Sr. Presidente,
não é, portanto, tão invejável quanto os
partidários dos Estados Unidos da América do
Norte apregoam, através da matéria paga. A
verdade é outra, muito diferente; e não sou eu,

nacionalista, quem o diz. Tenho repetido nesta Casa,
por mais de uma vez, lançando o meu protesto, que
os Estados Unidos da América do Norte realizam e
efetuam uma política de fôrça em Pôrto Rico, e os
fatos correspondera à realidade do que lá ocorre.
Ademais, se examinarmos, fundamentalmente,
a situação de Pôrto Rico, chegaremos à conclusão
de que em nada poderia o seu povo ser agradecido
ao domínio norte-americano. Vossa Excelência,
Senhor Presidente, conhecedor da História dos
povos sul-americanos, não pode ignorar que aquêle
país, na fase da colonização espanhola, tinha, como
tem hoje, na indústria rural, do açúcar, sua maior
fonte de renda. Aquele tempo, no entanto, as
propriedades de Pôrto Rico – fazendas, grandes e
pequenas – estavam em mãos dos agricultores, que
constituíam a população dos campos, das terras
pôrto-riquenhas.
O que ocorre, sob a dominação dos Estados
Unidos da América do Norte? A indústria do açúcar
está monopolizada nas mãos dos dominadores
continentais. As propriedades foram vendidas pelos
pequenos agricultores, atraídos pelos salários
fictícios oferecidos pelos colonialistas; e aquela
Nação, que tem mais de duzentos habitantes por
quilômetro quadrado, encontra-se numa das
situações mais angustiosas de que há memória.
É contra isto que ergo a minha voz.
Enquanto o Rio Grande do Norte me der esta
tribuna, terei a honra de representá-lo com a
dignidade que me manda a consciência e o
sentimento que me proporciona o coração.
Ergo, repito, desta tribuna, o meu protesto, e
envio ao povo de Pôrto Rico a minha palavra de
solidariedade, afeição e estímulo, para que continui
lutando, apesar de todos os sacrifícios, porque essa
peleja será fecunda e, um dia, raiará para êles o sol
da liberdade. (Muito bem; muito bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Nélson Firmo.
O SR. NÉLSON FIRMO: – Senhor
Presidente, desisto da palavra.
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O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Attílio Vivacqua, terceiro orador inscrito.
(Pausa).
Não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Abelardo
Jurema, quarto orador inscrito.
O SR. ABELARDO JUREMA *: – Senhor
Presidente, Senhores Senadores, é com a mais alta
honra que volto à tribuna do Senado, depois de ter
passado nesta Casa em 1953 e 1954, bebendo luzes
e recebendo os ensinamentos daqueles que
constituem a elite política e cultural da Nação: os
nobres Senadores da República.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Pois não.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Vossa
Excelência exerceu o mandato com grande brilho e
honra para o seu Estado – aliás, vizinho do meu – a
Paraíba.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Agradeço a
generosidade de Vossa Excelência. Represento um
Estado pequeno, que luta para sobreviver.
O SR. NÉLSON FIRMO: – Pequeno, apenas
territorialmente.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Muito
obrigado. Sob a inspiração do aparte de Vossa
Excelência, acrescento: Estado eminentemente
politizado.
O SR. CUNHA MELLO: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Com prazer.
O SR. CUNHA MELLO: – Nesta Casa não há
Estados pequenos nem grandes; todos são iguais.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Agradeço o
aparte com que me honra o ilustre colega.
Desejo focalizar, da tribuna, um problema que,
estou certo, aflige todos os Estados brasileiros, e de
cuja solução depende a estabilidade do nosso
regime democrático.
Trata-se de depoimento de quem viajou
há pouco mais de duas semanas pelo
interior da Paraíba, em contacto com chefes
municipais, prefeitos e vereadores. Todos êles me
transmitiram dolorosa impressão relativamente
à estabilidade das nossas instituições, tendo
__________________

* Não foi revisto pelo orador.

em vista o alistamento eleitoral, que se vem
processando com demasiada lentidão. Segundo
informações que me chegam de todos os Estados,
em 1958 comparecerá às urnas uma massa que de
forma alguma representará a consciência cívica da
Nação, capaz de decidir, livremente, dos seus
destinos.
Todos sabem que 1930 trouxe, para o País, a
mais alta e decisiva conquista do sentimento
democrático, da manifestação de pensamento: o
voto secreto. Até hoje, porém, a legislação tem sido
sempre de emergência; e vivemos numa seqüência
de eleições sem têrmos, ainda, em bases definidas,
o título que dá ao cidadão brasileiro a arma para falar
bem alto, em tom conveniente, erguendo os ídolos e
destruindo os pseudolíderes. Existe permanente
suspeição quanto à legitimidade do eleitor; e esta
suspeição como que contamina todo o regime.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Permito-me comunicar ao nobre orador
que falta apenas um minuto para o término da hora
do expediente.
O SR. CUNHA MELLO (pela ordem): –
Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência
consulte a Casa sôbre se consente na prorrogação
regimental da hora do expediente, a fim de que o
nobre Senador Abelardo Jurema termine discurso
apenas iniciado.
O SR. PRESIDENTE: – A Casa acaba de
ouvir o requerimento do nobre Senador Cunha
Mello.
Os
Senhores
Senadores
que
o
aprovam,
queiram
conservar-se
sentados.
(Pausa).
Está aprovado.
Continua com a palavra o nobre Senador
Abelardo Jurema.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Agradeço a
atenção do Senado e a boa vontade do nobre
colega,
Senador
Cunha
Mello,
na
sua
proposição. Serei breve, Senhor Presidente, tanto
quanto possível, para que o Senado prossiga
no ritmo construtivo da apreciação de seus
Projetos.
Senhor Presidente, Senhores Senadores,
afirmava eu que a suspeição quanto à legitimidade
do eleitor, contamina sempre tôdas eleições.
Urge, sem dúvida, e todos o sentimos, a
mobilização integral da Nação, em tôrno da forma-
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ção de uma consciência cívica, armada pelo título
eleitoral, sem qualquer suspeição, sem vícios, sem
dúvidas quanto à sua legitimidade.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite
Vossa Excelência um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Ouvirei Vossa
Excelência com muita satisfação e honra.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Enquanto
não tivermos alistamento eleitoral correto, com tôdas
as marcas de veracidade, a eleição, no Brasil, será
uma farsa. O que temos é um montão de títulos
falsos, a começar pelos fornecidos "ex officio", que
representam, por si sós, a maior das iniqüidades.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Agradeço o
aparte de Vossa Excelência, que vem robustecer a
tese que defenderei no decorrer de minhas
considerações.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Com muita
honra.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Estamos
apreciando Vossa Excelência tratar do assunto da
legitimidade do título eleitoral. Devemos, nós,
congressistas e políticos de todo o Brasil, com
responsabilidade partidária, encetar outra campanha,
esta no sentido moral. Sabe Vossa Excelência que,
por lei, a cada partido é lícito ter dois fiscais, para
cada urna, nas mesas eleitorais. Na eleição de
outubro de 1955, no meu Estado, houve Municípios
em que votaram mais eleitores do que os constantes
da lista oficial do Tribunal Regional Eleitoral. Só
passada a eleição se conseguiu saber como agiu o
Partido dominante, a União Democrática Nacional,
coligada a quatro outros Partidos, dada a
possibilidade de nomear para cada Seção dez
fiscais, dois por urna. O que fizeram os partidos
coligados? Muniram êsses fiscais de uma segunda
via do título eleitoral. Compareciam a uma zona;
convidados a votar, faziam-no com a primeira via, e,
adiante, em seção onde se apresentavam como
fiscais, votavam com a segunda via. É preciso,
portanto, ter cuidado para evitar essa duplicidade de
votos que definiu, afinal, a eleição no Estado de
Santa Catarina. Peço a atenção de Vossa
Excelência, que estuda o assunto em pormenores,

para a possibilidade de um remédio contra essa
duplicidade absurda de voto, que pode inverter o
resultado de um pleito.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Estou de
acôrdo com V. Exa., não só sôbre êsse ponto de
vista, como em tudo o mais que possa contribuir para
uma eleição limpa.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Perfeito.
O SR. ABELARDO JUREMA: – O remédio,
nobre Senador Francisco Gallotti, está dentro da
própria lei, se o alistamento fôr feito de acôrdo com
seus dispositivos, mas de maneira a atingir tôdas as
regiões brasileiras, não se circunscrevendo sòmente
às Capitais outros centros populosos.
Agradeço seu brilhante aparte, depoimento
esclarecedor das minhas palavras sôbre a legislação
eleitoral.
O
SR.
FRANCISCO
GALLOTTI:
–
Depoimento verdadeiro.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Todos
sabemos que a legislação eleitoral, com as
modificações sucessivas, instituiu, sem dúvida, um
regime que pode premunir tôdas as eleições dos
vícios ou das contaminações viciosas.
O que acontece é que as condições da vida
brasileira, que conhecemos, são difíceis e criam, em
regiões diferentes, aspectos outros que teremos que
enfrentar, com aquela visão geral dos problemas que
os homens públicos precisam ter, para resolver tôdas
as questões que sigam ao seu exame.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Dá licença
para um outro aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Aceito o
aparte de V. Exa. com muito prazer.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – É preciso,
também, que a lei puna severamente aquêles que
não votaram, e vou explicar por quê. Com essa
multa, em geral não cobrada, que medeia entre Cr$
100,00 e Cr$ 1.000,00, mas que tem sido aplicada
apenas na quantia de Cr$ 100,00...
O SR. ABELARDO JUREMA: – Vossa
Excelência permitirá um contra-aparte?
O
SR.
FRANCISCO
GALLOTTI:
–
Perfeitamente.
O
SR.
ABELARDO
JUREMA:
– Essas sanções estabelecidas pela Lei
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Eleitoral, são inócuas, porque podem ser aplicadas e
executadas apenas a capitais e demais centros
populosos, onde os homens têm atividades conexas
com as funções dos homens públicos. Mas o homem
rural, do interior, não tem caderneta de atividades,
nem tem nenhum negócio com autarquias ou
emprêsas outras. O homem rural vai ao alistamento
pela mão nossa, pela mão dos homens públicos, a
fim de se alistar, pois nem dinheiro tem para se
locomover constantemente, e muito menos para se
manifestar pelo voto.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Meu
objetivo, ao apartear V. Exa., foi registrar uma outra
novidade, verificada em Santa Catarina no pleito de
1955 e que os nossos adversários, com orgulho,
chamaram de campanha da abstenção. No interior,
visitavam as residências e perguntavam, a cada
família, quantos membros seus eram eleitores. E
êles respondiam: semos uns cinco sim sinhô. Êsses
cavalheiros declaravam, então, que como não
podiam dar condução e comida a todos, de acôrdo
com a lei, era muito melhor que êles não votassem.
Ofereciam, então Cr$ 1.000,00 dizendo que ficassem
em casa e lhes emprestassem os títulos eleitorais,
que seriam devolvidos depois. Com essa conversa,
prosseguiram nessa campanha; naturalmente, só
falavam aquêles que lhes eram adversários.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Eram
elementos já decididos.
O
SR.
FRANCISCO
GALLOTTI:
–
...abstenção muito grande, e assim se obliterou a
veracidade e a realidade do que seria o pleito em
Santa Catarina. Portanto, nobre Senador Abelardo
Jurema, trate, neste seu trabalho árduo de revisão
da lei eleitoral, trate de punir severamente aquêles
que não comparecerem à eleição, a não ser por
motivo muito bem justificado.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Muito bem.
De inteiro acôrdo.
O SR. ABELARDO JUREMA: – A idéia do
nobre Senador Gallotti está consubstanciada nos
itens que elaborei para focalizar o problema.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Felicito V.
Exa.
O
SR.
ABELARDO
JUREMA:
–
Meu
apêlo,
no
sentido
de
movimentar
e mobilizar tôdas as fôrças vivas da na-

ção é para dar todo o prestígio à Justiça Eleitoral, a
fim de que ela se exerça em tôda a plenitude,
dispondo, porém, de todos os meios e recursos
necessários.
Sabemos que o alistamento eleitoral não pode
ser feito nas condições da lei atual, à custa do
candidato, e tão pouco à custa da Justiça Eleitoral,
com seus parcos recursos.
Quando grandes males afligem a coletividade,
surgem sempre os grandes movimentos. O Ministério
da Educação e o Ministério da Saúde têm feito
campanhas memoráveis com seus próprios recursos
e dentro de suas possibilidades, com objetivos que
sem elas ficariam como problemas eternos, sem
qualquer solução. Os homens do Nordeste sabem
perfeitamente o que foi a campanha contra a malária,
contra a varíola, centra a tuberculose e contra a
lepra. Não eram campanhas feitas com recursos
exclusivos do Govêrno, e sim com a colaboração das
classes produtoras, da Administração Pública dos
Estados e dos Municípios. Os resultados estão aí,
com o Brasil vivendo outro nível de saúde, outro
ambiente, outro clima.
O que não é possível é ficarmos parados à
espera de que o povo compareça à presença dos
Juízes Eleitorais para se alistarem. O dia em que a
Justiça Eleitoral dispuser de recursos, obtiver crédito
suficiente e garantir ao eleitor os elementos para que
se aliste, desaparecerá a influência dos candidatos
junto do eleitor. Todos nós aparecemos perante êles
apenas com nossos programas, e os eleitores, num
senso seletivo, exercendo sua capacidade de
discernir, saberão escolher os mais dignos, os mais
legítimos, os mais cultos e os mais probos
representantes, quer nas câmaras municipais,
quer nas assembléias estaduais, quer no
Parlamento Nacional, no Senado ou na Câmara
Federal.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V.
Exa. mais um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Pois
não; Vossa Excelência me honra com seus
apartes.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – A Lei
Eleitoral manda que o Govêrno forneça dinheiro, a
fim de que os eleitores paguem os retratos exigidos,
para serem adjudicados aos títulos.
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O Sr. Ministro da Fazenda declarou que havia
liberado a verba, entretanto, até há bem pouco
tempo, e apesar de reiteradas instâncias do Tribunal
Eleitoral, ela não lhe foi entregue. Está, pois,
Sua Excelência, prejudicando propositadamente
o alistamento eleitoral, para depois, um seu
correligionário, na Câmara dos Deputados,
apresentar Projeto estabelecendo a revalidação
dos títulos, o que seria a maior das
imoralidades.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Aceito, como
sempre, com a melhor boa vontade, o aparte do
nobre Senador Fernandes Távora.
Sou, realmente, contra a revalidação dos
títulos eleitorais, mas não por reconhecer que as
fraudes apontadas perturbem, no seu conjunto, a
manifestação do povo. Temos visto, temos lido,
temos tomado conhecimento da Oposição, dentro
dêste regime eleitoral, vencendo nos Estados e nas
capitais. Nós mesmos, na Paraíba, já enfrentamos o
poder e ganhamos, dentro dêsse sistema eleitoral.
Aceito o aparte do nobre Senador e suas idéias no
que toca à revalidação dos títulos, porque, na minha
consciência, fala a voz mais alta, para que o País,
através das suas manifestações, não esteja sendo
constantemente sacudido pelas suspeições. Basta
uma suspeição para contaminar um resultado
que tenha sido talvez, dos mais brilhantes e
expressivos.
Propugno desta tribuna, para que se dê não
apenas os recursos normais, os créditos, mas para
que a Nação inteira ajude com tôdas as suas fôrças
o Tribunal Superior Eleitoral; e que êste também
se faça sentir, através dos Tribunais Regionais
Eleitorais, fiscalizando sua atuação. Nós, homens do
interior, sabemos da existência, nesta lei, de um
arbítrio perigoso, mas, ao mesmo tempo,
superior, porque cabe ao juiz, até impugnar
tôdas as provas de um processo de alistamento
eleitoral.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V.
Exa. mais um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Aceito com
prazer o aparte de Vossa Excelência.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Devemos
fazer justiça ao Tribunal Superior Eleitoral...

O SR. ABELARDO JUREMA: – Estou de
acôrdo com V. Exa.: é justamente a tese do meu
discurso.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – ...que tudo
tem feito para nos livrar da imundície eleitoral em
que vivemos.
O SR. ABELARDO JUREMA: – E que ainda
existe por aí. Sabemos que o Tribunal Superior
Eleitoral tem reformado, até unânimemente, decisões
dos Tribunais Regionais Eleitorais, derrogando
decisões absurdas que alterariam o próprio
pronunciamento da coletividade dêsses Estados.
Senhor Presidente, Senhores Senadores,
todos sabemos que, com êsse alistamento tão lento,
não chegaremos a três de outubro com um
contingente eleitoral que represente realmente a
vontade da Nação. Todos os títulos, de acôrdo com a
Lei número 2.550, que modificou a Lei número 2.982,
de 1956, estarão caducos a 31 de dezembro de
1957. Não podemos esquecer que êsse problema é
talvez mais sério e agudo do que todos os que
afligem nossa coletividade e fonte de origem
econômica. A estabilidade de um regime produz o
lucro indireto, provoca o desenvolvimento das
indústrias, das atividades privadas, sob a segurança,
sob o pálio da ordem. O País poderá, então,
prosperar sob outro clima e com outras
possibilidades. Estamos com um arcabouço de
crédito, um grande Banco cheio de depósitos
populares e ainda se discutindo a validade das ações
pelas quais foram eleitos os Diretores dêsse Banco.
O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Vossa
Excelência permite um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Com muita
satisfação.
O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Quero lembrar a
V. Exa. um dos pontos mais altos do nosso sistema
eleitoral, – a seleção dos juízes, que cabe aos
tribunais.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Há pouco,
abordei ligeiramente êsse aspecto, quando falei
sôbre o arbítrio dos juízes nos processos eleitorais.
O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Enquanto não
houver um corpo de juízes eleitorais altamente
selecionados, não haverá moralidade eleitoral no
País.
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O SR. FERNANDES TÁVORA: – Essa
seleção só seria feita se a Magistratura fôsse
federalizada, mas entregue, como está, aos
règulozinhos estaduais, não vale nada. Rari nantes
in gurgite vasto.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – De pleno
acôrdo com V. Exa.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Hoje, o
ingresso na Magistratura é feito mediante concurso e
prova de idoneidade. Não sou pessimista. Aceito as
ponderações do nobre Senador Leônidas Mello,
porque tenho sentido de perto a atuação facciosa de
alguns juizes; mas não chego ao ponto de acreditar
que os nossos mais altos representantes da Justiça
estejam todos contaminados por essa paixão, por
êsse espírito de facção.
O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Rendo minha
mais alta e respeitosa homenagem aos íntegros
juízes da Justiça Eleitoral do País. É, porém, do
conhecimento do próprio Tribunal Superior Eleitoral,
quanto a justiça eleitoral contribuiu para a
perturbação dos resultados finais do pleito, na última
eleição.
O SR. FILINTO MÜLLER: – O nobre orador
permite um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Aceito com
prazer o aparte do nobre Líder da Maioria.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Faço uma
restrição ao aparte do Senador Fernandes Távora,
em relação aos juízes eleitorais não federais, onde a
justiça não é federalizada, como no nosso caso. No
Brasil, realmente, alguns juízes maculam a toga,
concorrendo com sua desídia e mau procedimento,
para tisnar a verdade eleitoral. Felizmente para nós,
porém a maioria dos juízes eleitorais sabe manter
bem alta a dignidade da sua função.
O SR. ABELARDO JUREMA: – E a prova
está nas decisões do Superior Tribunal Eleitoral,
modificando decisões de Tribunais Regionais, com
uma coragem cívica que exalta a toga e eleva a
Justiça brasileira.
O SR. NÉLSON FIRMO: – Mas, às vêzes, o
exame das eleições demora absurdamente.
O SR. ABELARDO JUREMA: – A causa é o
próprio processo burocrático.

O SR. NÉLSON FIRMO: – Temos o exemplo
do Maranhão, até hoje sem governador definitivo.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Mas o
Superior Tribunal Eleitoral se tem portado com uma
dignidade que a Nação tôda admira e aplaude.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Há
realmente juízes ótimos, os quais só se pode louvar,
mas, para outros, não há castigo bastante para as
ruindades que praticam.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Estou de
acôrdo com V. Exa.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Há, porém,
outros problemas, que também precisam ser
enfrentados, como o dos escrivães e juízes.
O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Permite nobre
orador um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Com todo o
prazer.
O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Assisto com
empenho e interêsse a exposição de V. Exa.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Muito
agradeço.
O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Congratulo-me
com o espírito atilado com que V. Exa. tão bem
interpreta o trabalho que a Nação deve ter na
conquista do novo eleitor. Tenho a impressão
de que a tese de V. Exa. é essa, e ela é
legítima. Não basta que cada um procure o seu título
eleitoral; há necessidade de que os organismos
nacionais vão à procura do homem simples do
interior...
O SR. ABELARDO JUREMA: – Sacudir a
Nação, para que se aliste esteja armada para o
exercício do voto.
O SR. ALÔ GUIMARÃES: – É preciso
convencê-lo a exercer o direito do voto, realmente
o que de mais importante existe na vida cívica da
Nação. Quero, ainda, congratular-me com o
nobre colega, quando distingue, como importante,
o voto do homem simples, daquele que, no seu
Estado, como no meu, lá no seu ambiente
provinciano, êle se torna uma parcela do
progresso da Nação e às vêzes não é ouvido na
solução dos maiores problemas do Brasil.
Estamos nesta fase, Senhor Senador –
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e me congratulo com Vossa Excelência – de aceitar,
como dos mais nobres, o voto daqueles homens
simples que trabalham para o progresso do País.
O SR. ABELARDO JUREMA: – O homem
rural.
O SR. ALÔ GUIMARÃES: – O homem das
grandes cidades nem sempre compreende o
problema do homem do campo, do interior, que está
criando a nossa riqueza e a nossa grandeza. Vossa
Excelência está certo. O problema eleitoral não deve
ser estático, mas dinâmico. Tôdas as entidades
devem sair em procura daquele voto, porque é igual
ao de todos os outros brasileiros, quer das grandes
cidades, quer do campo.
O SR. ABELARDO JUREMA: – E a Nação só
colheria lucros com aquéle voto.
O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Estou
inteiramente de acôrdo com a tese de Vossa
Excelência.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Agradeço a
brilhante colaboração que constituiu o aparte de V.
Exa.
O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Só fiz justiça a V.
Exa.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Senhor
Presidente, desejo salientar ainda um pormenor
dentro do debate que se travou à margem do meu
discurso.
A lei diz que as certidões eleitorais são
fornecidas pelo cartório, gratuitamente. Ora, não há
partido que não pague certidões, porque não há
cartório do interior que possa fornecer êsse monte de
certidões, sob pena de seu titular morrer de fome.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – É verdade.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Todos
sabemos que os cartórios têm um movimento que
mal dá para a sua existência. A Lei, repito, diz que
essas certidões são gratuitas, mas quem as paga
são os Partidos, para que os cartórios possam
funcionar uma semana, um, dois, três e seis meses,
à disposição dos Partidos eleitorais.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – É processo
perfeitamente justificável.

O SR. ABELARDO JUREMA: – Daí a
interferência, a influência do dinheiro nas
candidaturas, na representação popular. Se a Nação
tôda compreendesse a necessidade de se alistar,
faria propaganda intensa, disporia de todos os meios
para alcançar êsse objetivo. Qualquer homem que
tivesse programa, expô-lo-ia ao povo, se
candidataria e esperaria dêsse plebiscito, dessa
manifestação, a confiança para representar o povo.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Era preciso,
para isso, que houvesse mais de um tabelião nas
cidades do interior, para não prejudicar os alistandos.
Necessitariam de subvenção para arranjar auxiliares,
a fim de que o serviço não ficasse prejudicado.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Vossa
Excelência tem razão. Mostra ser conhecedor da
vida do interior.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Mais de uma
vez paguei as certidões, porque não queria ficar
prejudicado. Era preciso auxiliar o tabelião.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Há
pormenores que precisam ser focalizados, para essa
intensificação do movimento eleitoral. Os municípios
não têm material especializado, nem mesmo
fotógrafos lá existem, pois só trinta por cento dos
municípios brasileiros dispõem dêsses profissionais.
Nos outros, os Partidos têm de conduzi-los pela
mão.
O SR. NÉLSON FIRMO: – Permito Vossa
Excelência um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Pois não.
O SR. NÉLSON FIRMO: – O maior obstáculo
é a decepção do povo em nós mesmos.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Decepção,
não. Desculpe-me discordar do ponto de vista
de
Vossa
Excelência,
um
dos
maiores
batalhadores que Pernambuco já teve, em tôda a
sua história.
O SR. NÉLSON FIRMO: – Bondade de V.
Exa.
O
SR.
ABELARDO
JUREMA:
–
Sei
que
Pernambuco
tem
aplaudido
as
palavras
de
V.
Exa.,
discordando
às
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vezês, mas sempre louvando sua coragem de dizêlas.
Senhor Presidente, fiz aqui um pequeno
roteiro do homem rural, que, para obter seu título,
viajará três vêzes à sede do distrito ou à sede do
município:
a) para tirar o retrato;
b) para receber o retrato, comparecer à
presença do Juiz, e firmar seu requerimento;
c) ir receber o título, ainda na presença do
Juiz.
Isso mesmo, se tudo correr bem, se nenhum
contratempo houver.
Sem movimentar, porém, êsses homens
rurais, os Partidos, os chefes políticos ou os
candidatos não obtêm quociente.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – E quantas
vêzes o eleitor viaja quinze ou vinte léguas e não
encontra quem o receba, nem escrivão, nem juiz.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Vossa
Excelência está fazendo depoimento muito exato.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Com
prazer.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Antes de
tudo, relembro que já tive ocasião de focalizar êsse
problema, quando aqui se debateu a prorrogação da
vigência dos títulos eleitorais. O Projeto de Lei
cancelava todos os títulos eleitorais, cujos ônus
recaem precisamente sôbre os partidos e os
políticos. Não atentamos para o particular, e foi êsse
absurdo que tive oportunidade de ressaltar. Já que
Vossa Excelência o está fazendo agora, acrescento
que é absurdo cancelar o registro de todo o
eleitorado do País, para fazer novo. Não sei como os
políticos, homens habituados à vida pública,
puderam ser levados a esta prática.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Devem agora
reparar o êrro.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Haverá
grande perda dêsse eleitorado.
O
SR.
ABELARDO
JUREMA:
–
Poderia
ser
resolvido
o
problema
com
a troca de títulos velhos por novos, mu-

nidos de retratos. Substituídos aos poucos, não de
carreira; através de propaganda, ficando o eleitorado
educado para o novo sistema.
O SR. NÉLSON FIRMO: – Nesta hora,
querem acabar com o registro de todo o eleitorado
para fazer um novo, em vez de aos poucos, o irem
substituindo.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Já está
acabado.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Não sei onde
está o siso de tantos políticos, para votarem Projeto
de tal natureza.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Agradeço o
aparte do nobre colega, mas a hora não é de
lamentações e sim de mobilização da Nação para
encarar êsse problema.
O SR. NÉLSON FIRMO: – Muito bem.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Como o
nobre orador encara êste problema? Gostaria que
Vossa Excelência pleiteasse a revalidação dos
títulos, pelo menos a manutenção dêles.
O SR. NÉLSON FIRMO – Revalidar os atuais,
sem retratos? pelo amor de Deus.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Os retratos
não dão proveitoso resultado, porque as pessoas
engordam, emagrecem, envelhecem.
O SR. NÉLSON FIRMO: – Sei de um eleitor
que votou vinte vêzes, com vinte títulos diferentes,
sem retrato.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – O que V.
Exa. deseja é a revalidação dos títulos "ex officio",
porque são realmente uma bagaceira. Não valem
dez réis de mel coado.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Senhor
Presidente. Há necessidade de se mobilizarem
ministérios, autarquias, classes patronais e
empregados, comércio, indústria, lavoura etc., todos
os meios da administração da União, dos Estados e
dos Municípios, numa campanha de alistamento por
dez meses, com a ajuda integral da imprensa e do
rádio, da televisão, de todos os veículos do
pensamento.
Aí
está
a
campanha
dos
ginásios
gratuitos. Só no meu Estado há vinte
e
seis
estabelecimentos
dêsses
funcio-
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nando à custa da Campanha Nacional pela
valorização da cultura e da educação. O Ministério
da Guerra também tem feito campanha para o
alistamento militar.
Os Senhores Senadores que têm viajado
pelos Estados Unidos sabem que naquele País há
campanhas para tudo: Exército, para todos os fins,
contanto que a nação esteja armada para defender
seus supremos interêsses.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Lembro ao nobre orador que dispõe de
apenas dois minutos para concluir sua oração.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Tempo
suficiente, Senhor Presidente, para concluir minhas
considerações.
O Serviço de Recenseamento, trabalho dos
mais sérios no País, é feito de casa em casa, de
município em município, de distrito em distrito,
através dos seus agentes. Antes, entretanto, o
Serviço prepara a Nação com publicidade
organizada, e o homem da cidade como o do campo,
recebem o agente do Recenseamento com a maior
fidalguia, com a maior atenção.
O SR. VIVALDO LIMA: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Com todo o
prazer.
O SR. VIVALDO LIMA: – Porque a Nação não
estabelece sistema análogo para o alistamento
eleitoral?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Proponho um
movimento que empolgue a Nação. Cito, à guisa de
ilustração de minhas palavras, dois exemplos. Um
advogado, meu colega num dos órgãos do comércio,
perguntava-me se ainda estava aberto o alistamento
e, também, um motorista, homem modesto, me
indagava como tirar seu título.
O povo está completamente alheio a essa
necessidade. Poucos os que sabem que seus títulos
estão válidos sòmente até 31 de dezembro; são
mínima parcela da opinião pública.
Como queremos representar a Nação se não
possuímos povo armado daquela fôrça que lhe
confere o título eleitoral?

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Reforçando os
argumentos de Vossa Excelência e dentro da sua
tese, eu poderia dizer que no meu Estado, o Paraná,
há cinco anos, nos propusemos a tarefa de mobilizar
tôdas as fôrças, para aumentar o número de
eleitores. A campanha foi notável; de duzentos e
cinqüenta mil eleitores, passamos a quinhentos mil.
Vossa Excelência proclama uma campanha
redentora, que deve ser feita pela Nação.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Lembro ao nobre orador estar finda a
hora do expediente.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Vou terminar,
Senhor Presidente, conclamando a Nação, por tôdas
as suas fôrças vivas, a que concorra para que o
alistamento eleitoral represente a 3 de outubro de
1958 a grande verdade democrática brasileira. (Muito
bem; muito bem. Palmas. O orador é muito
cumprimentado).
O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Senhor
Presidente, peço a palavra, para explicação pessoal.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, para
explicação pessoal, o nobre Senador Freitas
Cavalcanti.
O SR. FREITAS CAVALCANTI (para
explicação pessoal) *: – Senhor Presidente, na
sessão de 24 de maio próximo passado, dirigi desta
tribuna, apêlo ao Senhor Presidente da República,
no sentido de que fôssem liberadas as verbas,
incluídas no Orçamento da União do corrente
exercício, para manutenção de sanatórios de
tuberculosos.
Hoje, tenho a satisfação de comunicar
ao Senado que recebi, nesta tarde, carta
assinada pelo Dr. Henrique de Novaes Filho,
Chefe de Gabinete do Senhor Ministro da
Saúde, Doutor Maurício de Medeiros, com quem há
três dias nos entendemos, o prezado colega,
Senador Mourão Vieira, da representação do
Amazonas e eu. Comunica-nos Sua Senhoria haver
o Senhor Ministro encaminhado ao Senhor Presi__________________

*Não foi revisto pelo orador.
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dente da República Exposição de Motivos solicitando
a liberação dos referidos recursos orçamentários.
Julgo de meu dever transmitir ao Senado o
texto dessa carta:
(Lendo):
Rio, em 4 de junho de 1957.
Senhor Senador:
Tendo o Senhor Ministro da Saúde tomado
conhecimento do discurso que Vossa Excelência
pronunciou no Senado Federal apelando para Sua
Excelência no sentido de não serem cortados os
auxílios
orçamentários
aos
Sanatórios
de
Tuberculosos de seu Estado, pediu-me Sua
Excelência que lhe transmitisse por cópia os têrmos
da Exposição de Motivos enviada ao Excelentíssimo
Senhor Presidente da República em 29 de maio
último sôbre assunto. Por essa Exposição de Motivos
verificará Vossa Excelência que o Senhor Ministro da
Saúde já tinha tornado as providências que Vossa
Excelência lhe sugere em seu discurso.
A decisão do assunto se acha agora em mãos
do Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Sirvo-me do ensejo para apresentar a Vossa
Excelência meus protestos de consideração. –
Henrique de Novaes Filho – Chefe do Gabinete.
Cabe, aqui, ligeira retificação: proferi o
discurso em 24 de maio último; e a Exposição de
Motivos enviada à consideração do Senhor
Presidente da República é datada de 29 do mesmo
mês.
Acolho, como conseqüência do modesto
discurso que pronunciei nesta Casa, a iniciativa do
Senhor Maurício Medeiros, eminente Ministro da
Saúde.

Os têrmos da Exposição de Motivos
confirmam inteiramente a reclamação que eu aqui
fizera. Vou lê-la:
"Rio de Janeiro, em 29 de maio de 1957.
Excelentíssimo
Senhor
Presidente
da
República:
Em obediência às recomendações da Circular
1-A/57 Reservada da Secretaria da Presidência da
República, foi elaborado pelo Departamento
Administrativo do Serviço Público, o Plano de
Economia dêste Ministério, já aprovado por Vossa
Excelência.
Naquele Plano, dentre os diversos Serviços
atingidos pelas restrições de ordem financeira, figura
o Serviço Nacional de Tuberculose, com uma
redução da ordem de Cr$ 134.500.000,00 um
orçamento que se eleva a Cr$ 460.761.700,00 o que
equivale a um corte drástico equivalente a 34,2 por
cento, o que, realmente, representa uma cota
percentual muito alta para um Serviço com tantos e
tão importantes encargos.
O Departamento Nacional de Saúde,
atendendo ao apêlo que lhe foi formulado pelo
S.N.T., encaminhou-me o anexo processo,
solicitando meu interêsse junto a Vossa Excelência
no sentido de obter a liberação do referido Plano, de
diversas dotações destinadas a Sanatórios mantidos
quase integralmente pela União e que servem em
dezoito Estados da Federação.
Privados que sejam, dos recursos que lhes
foram consignados no Orçamento em execução,
lamentáveis
serão
as
conseqüências
que
advirão
para
tais
Sanatórios,
a
seguir
discriminados:

DESPESAS DE CAPITAL
Verba 3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.
Consignação 3.1.00 – Serviços em Regime Especial de Financiamento.
Subconsignações:
3.1.01 – Saúde e Higiene.
1) Para a Campanha Nacional Contra a tuberculose:
07) Desenvolvimento de Assistência aos tuberculosos no interior
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do País (Lei nº 2.266, de 12 de julho de 1954)
02) Alagoas:
Sanatório Severiano da Fonseca – Maceió.........................................................................
04) Amazonas:
Sanatório Adriano Jorge – Manaus, para manutenção e equipamento..............................
05) Bahia:
Universidade da Bahia – Clinica Tisiológica – Salvador.....................................................
06) Ceará:
Sanatório de Maracanaú – Fortaleza..................................................................................
08) Espírito Santo:
"Pavilhão Samuel Líbano" Anexo à Santa Casa de Cachoeira de Itapemirim....................
Sanatório Getúlio Vargas – Vitória......................................................................................
10) Goiás:
Sanatório de Tuberculose – Goiânia...................................................................................
11) Maranhão:
Sanatório Presidente Vargas...............................................................................................
12) Mato Grosso:
Hospital Abrigo Julio Müller – Cuiabá..................................................................................
13) Minas Gerais:
Sanatório de Belo Horizonte................................................................................................
Sanatório Doutor João Penido – Juiz de Fora.....................................................................
Sanatório Imaculada Conceição – Belo Horizonte..............................................................
14) Pará:
Sanatório de Tuberculose – Belém, para manutenção e equipamento..............................
15) Paraíba:
Sanatório Clementino Fraga – João Pessoa.......................................................................
16) Paraná:
Pavilhão Anexo ao Hospital de Antonina............................................................................
17) Pernambuco:
Sanatório Octávio de Freitas – Recife.................................................................................
18) Piauí:
Hospital Getúlio Vargas – Teresina.....................................................................................
20) Rio de Janeiro:
Sanatório Ferreira Machado – Campos..............................................................................
22) Rio Grande do Sul:
Hospital Sanatório Belém, inclusive Instituto de Pneumologia............................................
25) São Paulo:
Bandeira Paulista Contra a Tuberculose – Campos do Jordão..........................................
Liga de Assistência e Combate Contra a Tuberculose – Abrigo Ademar de Barros São
José dos Campos................................................................................................................
26) Sergipe:
Sanatório Aracaju................................................................................................................
Total.....................................................................................................................................

4.000.000
5.000.000
1.800.000
2.500.000
800.000
5.100.000
1.500.000
3.000.000
600.000
2.200.000
2.500.000
800.000
5.000.000
1.500.000
300.000
2.500.000
1.000.000
800.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
45.900.000

Ao submeter o assunto à elevada deliberação de Vossa Excelência, cabe-me encarecer a
indispensável autorização para que sejam excluídas do Plano de Economia as dotações especificadas
nesta Exposição de Motivos.
Sirvo-me da oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os meus protestos da mais alta
consideração (a) Maurício de Medeiros."
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O SR. MOURÃO VIEIRA: – Permite V. Exa.
um aparte? – (Assentimento do orador) – Confirmo
as informações de Vossa Excelência e aproveito
para exaltar a forma altamente compreensiva com
que o Senhor Ministro da Saúde nos recebeu,
naquela tarde há três dias. Recordo que as primeiras
palavras de Sua Excelência, foram estas: – "Vossas
Excelências estão chovendo no molhado".
O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Permita o
nobre colega retificar: me discurso foi pronunciado
no dia 24 de maio; e o Excelentíssimo Senhor
Ministro da Saúde, através da carta assinado pelo
seu Chefe de Gabinete, declara ter ele tomado
conhecimento, e que levará à consideração do
Senhor Presidente da República. Exposição de
Motivos, no dia 29 de maio, versando o assunto.
Devemos, assim, acolher a providências do Senhor
Ministro da Saúde como resultados dos apelos que
formulamos desta tribuna.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Exatamente; ainda
neste ponto, concordo com informação de Vossa
Excelência. Referi-me à frase do Senhor Ministro para
destacar que Sua Excelência também já sentira
quanto havíamos ressaltado em nossos apelos.
Certamente, retardamento da providência decorre da
ação burocrática de seu Ministério. Desde que Vossa
Excelência leu a carta do Chefe do Gabinete do
Senhor Ministro da Saúde e a longa Exposição de
Motivos enviada ao Senhor Presidente da República,
solicitando a liberação daquelas verbas, resta-me
apenas dizei que recebi, igualmente, atenciosa carta,
encaminhando cópia da Exposição de Motivos.
Agradeço ao Senhor Ministro da Saúde a presteza
com que atendeu ao nosso apelo, e dirijo solicitação,
já agora, ao Senhor Presidente da República, para
que despache, com a possível brevidade, a citada
Exposição. O esfôrço conjugado de nós Senadores e
do Senhor Ministro, apenas, não resolverá o caso. É
preciso que as verbas sejam liberadas.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – É onde pega
o carro.
O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Agradeço o
aparte do nobre colega.

Acha-se, agora, submetida à consideração do
honrado Chefe da Nação a Exposição de Motivos em
que se solicita a liberação de todos os recursos
consignados
no
Orçamento
vigente,
para
manutenção de sanatórios de tuberculosos, no Pais.
O SR. CUNHA MELLO: – Estou certo de
que o Senhor Presidente da República
despachará, imediatamente, a Exposição de
Motivos. As dificuldades serão, então, no
Ministério da Fazenda.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – É sempre lá
que o carro pega.
O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Espero que
o Senhor Presidente da República, ao despachar a
Exposição de Motivos do Senhor Ministro da Saúde,
recomende ao Senhor Ministro da Fazenda
prioridade para os recursos nela contidos, sem os
quais serão fechados quase todos os sanatórios de
tuberculosos.
Não creio que o Senhor Presidente da
República, médico, se associe a resultado tão
funesto.
Senhor Presidente, congratulo-me com o
Senhor Ministro da Saúde pela providência tomada;
e manifesto minha viva e segura esperança de que o
médico Presidente da República há de determinar
imediatamente as providências que possibilitem o
funcionamento dos sanatórios para tuberculosos de
nosso País. (Muita bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Na sessão de hoje foi
lida a Mensagem nº 173, em que o Senhor
Presidente da República comunica as razões do
"beto" ao Projeto de Lei que modifica disposições do
Decreto número 36.773, de 13 de janeiro de 1955 –
(aprova o regulamento para a cobrança e
fiscalização do Impôsto de Renda).
A fim de conhecerem dêsse "veto", convoco as
duas Casas do Congresso Nacional para sessão
conjunta, no dia 27 do corrente, às 21 horas.
Para a Comissão Mista que o deverá relatar,
designo os Senhores Senadores: – Waldemar
Santos, Juracy Magalhães e Júlio Leite.
(Pausa).
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Vão ser lidas duas comunicações
Presidente da Comissão de Legislação Social.
São lidos os seguintes ofícios:
OFÍCIO

do

Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam a
Redação Final, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Está aprovada.
É aprovada e vai à Câmara dos Deputados, a
Redação Final constante do seguinte

Em 5-6-1957
Senhor Presidente:
Achando-se licenciado o Senhor Senador Ruy
PARECER
Carneiro, solicito se digne Vossa Excelência de
Nº 404, DE 1957
designar-lhe substituto na Comissão de Legislação
Social, na forma do disposto no artigo 39, parágrafo
Redação Final da emenda do Sanado ao
2º, do Regimento Interno.
Projeto de Lei da Câmara, número 277, de 1956.
Atenciosas saudações – Neves da Rocha
Presidente da Comissão de Legislação Social.
(Relator: Sr. Rodrigo Lôbo).
A Comissão apresenta a Redação Final (fls.
OFÍCIO
anexas) da emenda do Senado ao Projeto de Lei
número 277, de 1956, de iniciativa da Câmara dos
Em 5-6-1957
Deputados.
Senhor Presidente:
Sala das Comissões, em 23 de maio de
Tendo-se afastado dos trabalhos da Comissão 1957. – Ezechias da Rocha, Presidente – Rodrigo
de Legislação Social, o Senhor Senador Mendonça Lôbo, Relator – Gaspar Velloso – Argemiro de
Clask, solicito se digne Vossa Excelência de Figueiredo.
designar-lhe substituto neste órgão, na forma do
disposto no artigo 39, parágrafo 2º, do Regimento
ANEXO AO PARECER Nº 404, DE 1957
Interno.
Atenciosas saudações – Neves da Rocha –
Redação Final da Emenda do Senado ao
Presidente da Comissão de Legislação Social.
Projeto de Lei da Câmara, número 277, de 1956, que
O SR. PRESIDENTE: – Atendendo às retifica sem ônus, a Lei nº 2.135, de 1953, que
solicitações de que tratam os ofícios lidos, designo, estima a Receita e fixa a Despesa da União para o
respectivamente, os Senhores Abelardo Jurema e exercício financeiro de 1954.
Leônidas Mello.
Passa-se à
Ao artigo 1º (Emenda nº 1). Acrescente-se a
este artigo: "Ministério da Agricultura.
ORDEM DO DIA
Verba 3 – Serviços e Encargos.
Consignação 2 – Auxílios e Subvenções.
03 – Subvenções Extraordinárias.
Discussão única da Redação Final da emenda
18 – Pernambuco.
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 277, de
Onde se lê:
1956, que retifica, sem ônus, a Lei nº 2.135, de 1953,
Associação Rural de Maniçobal – Cr$
que estima a Receita e fixa a Despesa da União para
o exercício financeiro de 1954 (redação oferecida 55.000,00,
Leia-se:
pela Comissão de Redação, em seu Parecer número
Associação Rural de São José do Belmonte –
404, de 1957).
Cr$ 55.000,00.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
O SR. PRESIDENTE: – Para acompanhar, na
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei Câmara dos Deputados, o estudo da emenda do
a discussão. (Pausa).
Senado, designo o nobre Senador Senhor Daniel
Encerrada.
Krieger.
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03 – Subvenções Extraordinárias.
Discussão única da Redação Final da
18 – Pernambuco.
emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara,
Onde se lê:
nº 398, de 1956, que retifica, sem ônus, a Lei
Associação Rural de Maniçobal – Cr$
número 2.368, de 9-12-54, que estima a Receita
e fixa a Despesa da União para o exercício 55.000,00,
Leia-se:
financeiro de 1955 (redação oferecida pela
Associação Rural de São José do Belmonte –
Comissão de Redação, em seu Parecer número
Cr$ 55.000,00".
405, de 1957 .
O SR. PRESIDENTE: – Designo o nobre
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Senador Daniel Krieger para acompanhar o estudo
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei da emenda do Senado, na outra Casa do Congresso.
a discussão. (Pausa).
Encerrada.
Discussão única da Redação Final do Projeto
Em votação.
de Decreto Legislativo número 6, de 1955, que
Os Senhores Senadores que aprovam a aprova a Convenção sôbre Asilo Diplomático firmada
Redação Final, queiram permanecer sentados. na X Conferência Interamericana, reunida em
(Pausa).
Caracas, em março de 1954 (redação oferecida pela
Está aprovada.
Comissão de Redação, em seu Parecer número 406,
É aprovada e vai à Câmara dos Deputados, a de 1957).
Redação Final constante do seguinte:
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Redação Final da emenda do Senado
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
ao Projeto de Lei da Câmara, número 398, de
a discussão. (Pausa).
1956.
(Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo).
Encerrada.
A Comissão apresenta a Redação Final (fls.
Em votação.
anexas) da emenda do Senado ao Projeto de Lei
Os Senhores Senadores que aprovam a
número 398, de 1956, originário da Câmara dos Redação Final, queiram permanecer sentados.
Deputados.
(Pausa).
Sala das Comissões, em 28 de maio de 1957
Está aprovada.
– Ezechias da Rocha, Presidente – Argemiro de
E' aprovada e vai á promulgação, a redação
Figueiredo, Relator – Gaspar Velloso – Rodrigo final constante do seguinte:
Lôbo.
PARECER Nº 406, DE 1957
ANEXO AO PARECER Nº 405, DE 1957
Redação final do Projeto de Decreto
Redação Final da Emenda do Senado ao Legislativo número 6, de 1955.
Projeto de Lei da Câmara número 398, de 1956, que
Relator Sr. Argemiro de Figueiredo.
retifica, sem ônus, a Lei número 2.368, de 9 de
A Comissão apresenta a redação final (fl.
dezembro de 1954, que estima a Receita e fixa a
Despesa da União para o exercício financeiro de 1955. anexa) do Projeto de Decreto Legislativo número 6,
de 1955, originário da Câmara dos Deputados.
Ao artigo 1º (Emenda nº 1). Acrescente-se a
Sala das Comissões, em 28 de maio de 1957
êste artigo: "Ministério da Agricultura.
– Ezechias da Rocha, Presidente – Argemiro de
Verba 3 – Serviços e Encargos.
Figueiredo, Relator – Gaspar Velloso – Rodrigo.
Consignação 2 – Auxílios e Subvenções.
Lobo.
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ANEXO AO PROJETO Nº 406 DE 1957

PARECER Nº 407, DE 1957

Redação
final
do
Projeto
de
Redação final do Projeto de Decreto
Decreto Legislativo número 6, de 1955, Legislativo número 40, de 1955.
que
aprova
a
Convenção
sôbre
Asilo
Relator: Sr. Gaspar Velloso.
Diplomático,
firmada
na
l
Conferência
A Comissão apresenta a redação final (fl.
Interamericana.
anexa) do Projeto de Decreto Legislativo número 40,
Faço saber que Congresso Nacional aprovou de 1955, originário da Câmara dos Deputados.
e eu promulgo nos termos do Art. 71, da Constituição
Sala das Comissões, em 28 de maio de 1957
Federal, o seguinte
– Ezechias da Rocha, Presidente – Gaspar Velloso,
Relator – Argemiro de Figueiredo – Rodrigo Lobo.
DECRETO LEGISLATIVO Nº – 1957
ANEXO AO PARECER Nº 407, DE 1957
Art. 1º É aprovada a Convenção sôbre Asilo
Diplomático,
firmada
na
X
Conferência
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
Interamericana, reunida em Caracas, de 1 a 23 de número 40, de 1955, que aprova o ato do Tribunal de
março de 1954.
Contas denegatório do registro do termo aditivo ao
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrato celebrado entre o Departamento dos Correios
contrário.
e Telégrafos e a firma Campos Bruder Ltda.
Discussão única da relação final do
Projeto de Decreto Legislativo número 40, de
1955, que aprova o ato do Tribunal de Contas
denegatório de registro ao termo aditivo do
contrato celebrado entre o Departamento
dos Correios e Telégrafos e a firma Campos
Bruder Ltda., para construção do edifício da
sede da Estação terminal de Guarulhos, em
São Paulo (redação oferecida pela Comissão
de Redação, em seu Parecer número 407, de
1957)

Faço saber que o Congresso Nacional
aprovou nos termos do Art. 77, § 1º, da Constituição
Federal, e eu promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº – 1957

Art. 1º E' aprovado o ato por que o Tribunal de
Contas, em sessão realizada a 10 de agôsto de 1954,
denegou registro ao termo de 9 de julho do mesmo
ano, aditivo ao contrato celebrado a 19 de dezembro
de 1951, entre o Departamento dos Correios e
Telégrafos e a firma Campos & Bruder Ltda., para
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
construção do edifício destinado à sede da Estação
Não havendo quem peça a palavra encerrarei Terminal de Guarulhos, no Estado de São Paulo.
a discussão. (Pausa).
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
Encerrada. Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam a redação
Discussão única da redação final do Projeto
queiram permanecer sentados. (Pausa).
de Decreto Legislativo número 29, de 1956, que
Está aprovada.
aprova o termo aditivo ao contrato celebrado entre
É aprovada e vai à promulgação, a redação o Ministério da Marinha e Arthur Michael
final constante do seguinte:
Gustravo Friedrich Dumont, para desempenhar a fun-
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tre o Ministério da Marinha e Arthur Michael Gustav
Friedrich Dumont, para desempenhar a função de
técnico em torpedos, na Fábrica de Torpedos da
Marinha.
Art. 2º Êste decreto legislativo entrará em vigor
O SR. PRESIDENTE: – Não havendo quem na data de sua publicação, revogadas as disposições
peça a palavra encerrarei a discussão (Pausa).
em contrário.
Encerrada.
Em votação.
Primeira discussão do Projeto de Lei do
Os Srs. Senadores que aprovam a redação Senado número 7, de 1957, que revoga o § 4º do
final queiram permanecer sentados. (Pausa).
Art. 260 da Consolidação das Leis do Trabalho e dá
Está aprovada.
outras providências (inclusão do pessoal de estiva de
E' aprovada e vai à promulgação, a redação mercadorias nos sindicatos dos Estivadores), tendo
final constante do seguinte:
pareceres favoráveis, sob números 325 e 326, de
1957, das Comissões: de Constituição e Justiça e de
PARECER Nº 408, DE 1957
Legislação Social.
ção de técnico em torpedos, na Fábrica de
Torpedos da Marinha. (redação oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer número
408, de 1957).

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo número 29, de 1956.
Relator: Sr. Gaspar VeIloso.
A Comissão apresenta a redação final (fl.
anexa) do Projeto de Decreto Legislativo número
29, de 1956, de iniciativa da Câmara dos
Deputados.
Sala das Comissões, em 28 de maio de
1957 – Ezechias da Rocha, Presidente – Gaspar
Velloso, Relator – Argemiro de Figueiredo –
Rodrigo Lobo.
ANEXO AO PARECER Nº 408, DE 1957
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo número 29, de 1956, que aprova o
termo aditivo ao contrato celebrado entre o
Ministério da Marinha e Arthur Michael Gustavo
Friedrich Dumont.
Faço saber que o Congresso Nacional
aprovou nos termos do Art. 77, § 1º, da Constituição
Federal, e eu promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº – 1957

O SR. PRESIDENTE: – Foi enviado à Mesa
um requerimento, que vai ser lido.
E' lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO Nº 218, DE 1957
Nos termos dos artigos 126, letra f, e 155, letra
b, do Regimento Interno, requeiro adiamento da
discussão do Projeto de Lei do Senado, número 7,
de 1957, a fim de ser feita na sessão de 12 do
corrente mês.
Sala das Sessões, em 5 de junho de 1957. –
Abelardo Jurema.
O SR. PRESIDENTE: – Em obediência ao
voto do plenário, retiro o projeto da Ordem do Dia
para reincluí-lo na sessão do próximo dia 12.
Está esgotada a matéria constante da do Dia.
O SR. PRESIDENTE: – A matéria é retirada
da Ordem do Dia, de acôrdo com o aprovado.
Está esgotada a matéria constante da Ordem
do Dia.
Dou a palavra ao nobre Senador Daniel
Krieger, por cessão do nobre Senador Juracy
Magalhães.
O SR. DANIEL KRIEGER *: – Sr.
Presidente,
Senhores
Senadores,
an-

Art. 1º E' aprovado o termo de 7 de
março
de
1956,
aditivo
ao
contrato __________________
celebrado a 10 de maio de 1954, en- * Não foi revisto pelo orador.
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tes de entrar na matéria do rápido discurso que hei
de proferir, quero prestar homenagem à grande
Nação Americana, tão duramente agravada nesta
sessão, pelo Senador Kerginaldo Cavalcanti.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. DANIEL KRIEGER: – Com muito
prazer.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Perdoe-me a interrupção, mas não confunda a
Nação Norte-americana com o Governo Norteamericano.
O SR. DANIEL KRIEGER: – O Governo norteamericano é, como em todo regime democrático,
uma expressão do Povo.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Muito bem.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Senhor
Presidente, ninguém pode esquecer que nas
contendas travadas em pról da liberdade, nenhum
povo excedeu ao americano no destemor, na
bravura, na abnegação e no despreendimento.
Quem poderá esquecer o esfôrço e a bravura
suprema despendidos nas batalhas de Midleway, de
Mar de Coral, da Itália, da África e da Normândia?
Quem poderá esquecer que o povo americano
tenha escrito nos fastos da História a sua epopéia e,
acima destes, no coração e na consciência dos
homens livres a gratidão permanente, a devoção
eterna aos princípios que sempre defenderam, de
amor à liberdade?
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. DANIEL KRIEGER: – Quantos V. Exa.
desejar.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – O
nobre colega refere-se ao povo norte-americano que
tem, também, minha solidariedade. É, realmente, um
povo que tem alma que ama e cultua a liberdade;
mas, infelizmente, seus homens de Estado, à
exceção de Roosevelt e outros desse quilate –
não percorreram o mesmo caminho na defesa
das liberdades. No que se refere ao episódio
que V. Exa. rebateu, sem contestar absolu-

tamente, antes, pelo contrário, afirmou a bravura dos
soldados e do povo norte-americano, lembro que os
Estados Unidos só entraram no conflito quando na
sua metade. Quer dizer, a luta contra a opressão, por
parte da grande Nação foi quase tardia, o que não
lhe é de grande honra.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Vossa
Excelência vai permitir-me não concordar com
essa discriminação. No sistema de altitude que
tem os Estados Unidos, avulta a figura de
Roosevelt; mas não decai, não desaparece, numa
depressão, a do grande General da Vitória que foi
Eisenhower.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não
estou diminuindo o General Eisenhower como
soldado, a quem talvez pudesse mesmo fazer
reparos críticos. Não o estou diminuindo, repito;
condeno e censuro apenas o imperialismo norteamericano, sobretudo no que se refere a Porto Rico.
Nesse sentido li, há pouco, para o Senado, uma
Mensagem. Não foi a minha vez de nacionalista
brasileiro; mas o brado do povo de Pôrto Rico,
indignado contra a opressão e a exploração
econômica e política do seu País.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite o nobre
orador um aparte?
O SR. DANIEL KRIEGER: – Pois não.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Lamento
imensamente divergir de meu brilhante e ilustre
companheiro da Maioria, Senhor Kerginaldo
Cavalcanti.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sei
que estou isolado, o que me é a maior honra.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Em meu nome
pessoal, estou inteiramente de acôrdo com a
explanação que V. Exa., Senador Daniel Krieger,
vem fazendo e com a homenagem que presta ao
povo americano. A distinção que faz o ilustre
Senador Kerginaldo Cavalcanti entre o povo e
o Governo Norte-americanos, parece-me, até
certo ponto, ofensiva à população daquele país,
a qual escolheu, em duas eleições memoráveis,
o Senhor Eisenhower para Presidente da Repú-
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blica, consciente do seu valor, da sua capacidade e
do seu patriotismo.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Como
sempre escolhe os seus presidentes.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Agradeço os
apartes de V. Exas.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Conceda-me V. Exa. outro aparte para esclarecer o
nobre Líder da Maioria, a quem peço permissão para
discordar. A interpretação de S. Exa. é perfeitamente
compreensível. Líder da Maioria, certamente sua
palavra traduz o sentir do Governo.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Falei em caráter
pessoal.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Diz
agora V. Exa. haver falado em caráter pessoal.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Ao iniciar meu
aparte declarei que falava em meu nome pessoal.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – O que
se dá é o seguinte: as atitudes do Governo Norteamericano – se bem que o General Eisenhower
tenha sido eleito por duas vezes – no que se refere a
Pôrto Rico sobretudo, talvez nem sempre mereçam
os aplausos do povo daquela nação. Ainda mesmo
que merecessem, e, com a consciência livre de latino
e de brasileiro, protesto contra a opressão de uma
Nação todo-poderosa sôbre um pequeno país,
esmagando-o econômica e politicamente. Desculpe
o nobre orador a interrupção mas é grande honra
para mim esteja V. Exa. espírito tão brilhante, tão
lúcido e eloqüente, me honrando, pela primeira vez,
com suas palavras para contestar meus pontos de
vista.
Devo dizer que compreendo o sacrifício, ou,
melhormente me expressando, a posição em que
me coloco, na verdade muito ingrata. Seria mais
interessante se adotasse ponto de vista contrário
a este. De qualquer modo, porém, estou servindo
à humanidade e ao Brasil, pois, com efeito,
meus protestos formarão a consciência do meu
povo, da nossa gente e, fora, esses protestos
por certo ecoarão, demonstrando que não nos

conformamos com o escravagismo político e
econômico sob o qual incontestávelmente vivemos.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Protesto! Não
vivemos sob qualquer escravagismo.
Sr. Presidente, desejo em primeiro Iugar
agradecer – sempre é mais agradável e fácil
agradecer – o aparte do ilustre Senador Filinto
Muller, que presta, em nome da Maioria e, creio, de
todo o Brasil, a homenagem a que tem indiscutível
direito o Governo identificado com o povo norteamericano.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permite V. Exa. outro aparte?
O SR. DANIEL KRIEGER: – Com prazer.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Neste
caso sou, com muito prazer e honra, a unoria, isto é,
não me enfileiro nem à Maioria governamental, nem
à Minoria, de que V. Exa. é dos titulares mais
expressivos. Fico dentro da unoria. Meu protesto, o
único, pessoal, de consciência. Se estou certo ou
errado, ele me pertence.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Respondo, agora,
ao aparte inicial de Vossa Excelência. Menospreza o
nobre colega a ação americana, porque os Estados
Unidos entraram na guerra muito tarde.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não a
menosprezo.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Ësse
retardamento da ação americana, no entanto, foi
uma decorrência do regime democrático. Ninguém
pode contestar que Roosevelt desejava, na primeira
hora, entrar na guerra. Contudo, num regime de
liberdade e de democracia, só se pode tomar
decisão definitiva com o apoio unânime do povo; e
esse somente foi conseguido mais tarde, porque,
infelizmente, existia, nos Estados Unidos, uma
parcela isolacionista.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – V. Exa. tem
inteira razão.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – O
nobre orador dá licença para mais um
aparte?
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O SR. DANIEL KRIEGER: – Com prazer.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Desejo, aliás sem discordar do ponto de vista político
de V. Exa., ponderar que esse fato ocorreu duas
vezes. Os Estados Unidos só tardiamente tomaram
parte nas duas guerras – a de 1914 a 1918 e a de
1939.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Vossa Excelência
leu e estudou a história da guerra. Sabe, portanto,
que a ação dos Estados Unidos foi decisiva nesses
conflitos.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não o
estou negando, ou menosprezando. Ainda neste
ponto há equívoco do nobre colega. A ação dos
Estados Unidos teria sido, a meu ver, mais eficaz e
brilhante, evitando, talvez, a conflagração, se suas
atitudes fôssem de início mais claras e decisivas.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Vossa
Excelência labora em equívoco. A atuação
daquele país sempre foi translúcida. Apenas um
Govêrno democrático não pode decidir por si;
precisa consultar a opinião pública. A opinião
pública americana só pôde ser mobilizada
posteriormente: e, na hora em que o foi, declarouse inteiramente solidária com as nações que
defendiam,
no
Continente
europeu,
a
sobrevivência do regime de legalidade, liberdade,
independência e dignidade humana.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permite V. Exa. mais um aparte?
O SR. DANIEL KRIEGER: – Pois não.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Penso
que o raciocínio de V. Exa., sob certos aspectos,
seria até mesmo contraditório. V. Exa. há de convir
que a Alemanha, a Áustria, enfim outros países
constituíam nações totalitárias, do ponto de vista
ideológico. Os Estados Unidos, sendo uma nação
de sólida formação democrática, estavam desde o
início, mesmo antes da guerra, mobilizados para
enfrentar o totalitárismo. A consciência norteamericana em sua maioria, poderia dizer na
quase totalidade – estava perfeitamente identifica-

da com os ideais democráticos, de liberdade. Não se
justifica, portanto, a sua entrada tardia no conflito.
Não foi necessária essa mobilização, pois ela já
existia.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Vossa Excelência
não encontra justificativa. No entanto, o maior líder
da guerra, esse homem que há de superar os
séculos pela sua bravura e decisão, o eminente
Winston Churchill, reconheceu que a Nação
americana não podia entrar no conflito antes de
mobilizada a opinião pública daquele País.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Podia
dizer a V. Exa., sem querer contestar o ponto de
vista adotado por aquêle eminente cidadão, que os
Estados Unidos, nas duas guerras, foram apenas
muito práticos. Foram pragmatistas e não
ideologistas. Entraram no conflito quando viram que
as conseqüências da luta podiam ser contrárias aos
seus interêsses. A vitória das nações que se
opunham aos países democráticos ameaçaria a
democracia e, conseqüentemente, seus interesses
econômicos.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Vossa Excelência
labora em profundo equívoco. Nenhum país sofreu o
impacto da guerra e concorreu para o
estabelecimento da paz com maior esfôrço e
dispêndio do que a Nação americana. Decidiu ela,
indiscutivelmente, a guerra de 1914.
Quem estudou a História – e esta, no dizer do
Padre Alves Mendes, é astronomia social dos povos
– sabe que sòmente se decidiu a batalha iniciada em
1914 quando nela entraram os exércitos americanos.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Estou
de acôrdo.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Nessas guerras
quem sustentou, integralmente, o Pacífico, senão
a grande Nação americana? Quem foi a vitoriosa,
na África, senão a grande Nação Americana?
Quem levou a vitória ao Continente Europeu,
através da Normândia e da Itália, senão os
Estados Unidos, impulsionados pelo pensamento
eterno de Liberdade, que é a consagração de
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todos os povos que vivem no Continente Americano?
O SR. CUNHA MELLO: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. DANIEL KRIEGER: – Com muito
prazer.
O SR. CUNHA MELLO: – V. Exa tem razão. A
grande Nação Americana, nas guerras de 1914 e
1939, fêz jus ao reconhecimento e à gratidão
universais Graças aos Estados Unidos, foi salvo
patrimônio do Mundo.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Vossa Excelência
tem razão. Não concebo que dentro do Brasil exista um
homen que condene a grande Nação americana,
porque dela dependeu a liberdade da nossa Pátria. Se
vencida, na contenda, seríamos dominados e coloniza
dos: vitoriosa, continuamos, como nação soberana.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Vossa
Excelência não estabelece nenhuma contradição, e a
não ser sob certos aspectos, não tenho como
argumentar Rogo, entretanto, a atenção do nobre
colega para a circunstância interesante de que os
Estados Unidos, como sabe na guerra, fizeram a
guerra do Pacífico porque era uma fatalidade
defrontando-se eles com um poder que há ano; os
ameaçava, ou ao qual também ameaçavam – o do
Japão. A interpenetração japonesa, em determinados
mercados, contendendo com os norte-americanos, já
predispusera o povo dos Estados Unidos ao conflito.
A ação bélica no Pacífico, realmente, efetuou-se com
a Marinha americana, que escreveu página brilhante.
Não fiquemos, no entanto, no terreno idealista;
encaremos, também, a guerra aí como realidade
decorrente dos interesses dos próprios Estados
Unidos da América do Norte, sem, levar em conta
qualquer aspecto ideal, superior ou transcendente.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Não posso
concordar com o nobre Senador Kerginaldo
Cavalcanti.
Antes do ataque traiçoeiro do Japão,
já
a
Nação
americana
se
mobilizava
integralmente para a defesa da Liberdade.

Todos sabemos que a liberdade se defende na
fronteira em que se trava a luta; e a luta estava
travada na Europa. Os Estados Unidos da América
do Norte não poderiam fugir ao dever de defender a
liberdade nos lugares em que estivesse ameaçada, e
cumpriram-no corajosamente.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – De
acôrdo.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Não seria de
nossa parte atitude elogiável silenciar ante o ataque
à grande Nação americana; porque todos devemos
reconhecer que o Brasil, se tem independência no
mundo atual, deve-a também, em grande parte, à
bravura indomita do seu vizinho do Norte. (Muito
bem).
Não tenho medo de palavras: afirmo aquilo
que sinto no coração e na consciência.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permite V. Exa. mais um aparte?
O SR. DANIEL KRIEGER: – Com prazer.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não
aceito, como certa, embora respeite a declaração de
V. Exa.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Permita V. Exa.
fazer-lhe uma pergunta: se os Estados Unidos não
houvessem vencido, na guerra, o Brasil seria livre,
seria Nação independente? (Muito bem).
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Bravos!
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Para responder à pergunta de V. Exa., eu teria de
fazer análise muito longa dos antecedentes da
guerra.
O SR. NELSON FIRMO: – O nobre Senador
Daniel Krieger menospreza muito nossa bravura.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Vossa Excelência
está enganado. Não menosprezo a nossa bravura, e
afirmo a V. Exa. que o domínio da Hungria, ato ilícito,
é, para mim, revoltante.
O SR. NELSON FIRMO: – Para defender a
nossa
independência,
não
precisamos
de
auxílio externo.
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O SR. DANIEL KRIEGER: – Não menosprezo
a bravura de ninguém, porque sou capaz de morrer
pelo meu país na defesa da sua independência.
No mundo contemporâneo ninguém subsiste
sòzinho. E' ignorância afirmar que uma nação não
precisa de outra.
O SR. JOÃO VILLABÔAS: – Precisamos até
na guerra com o Paraguai:
O SR. NELSON FIRMO: – Nós, do Nordeste,
não precisamos da ajuda estrangeira.para repelir os
holandeses.
O SR. DANIEL KRIEGER: – O meu nobre
aparteante recua um século na História. V. Exa.
precisa chegar à atualidade, ao mundo dos aviões,
da era atômica. Necessitamos, mais do que nunca,
cimentar, indissoluvelmente, a união entre os povos.
O SR. NELSON FIRMO: – Dar tudo aos
Estados Unidos, como demos Fernando de Noronha.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Vossa Excelência
ainda acredita na espingarda de chumbo. Eu já
passei dêsse século.
O SR. NELSON FIRMO: – Não desejava
entrar no debate.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Pode entrar, não
temo as discussões.
O SR. NELSON FIRMO: – Não tenho maior
interesse.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Eu o desafio a
que entre no debate. Um homem que tem a
consciência translúcida e límpida, não se arreceia do
debate.
O SR. NELSON FIRMO: – V. Exa. exaIta
exageradamente os Estados Unidos.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Ninguém ama
seu país mais do que eu, mas não faço jacobinismo,
nem sirvo a interesses espúrios.
O SR. NELSON FIRMO: – Nem eu, pois sou
nacionalista puro.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Defendo a
independência do meu país. V. Exa. defende o seu
nacionalismo de acôrdo com sua inteligência; eu
defendo meu nacionalismo de acôrdo com minha
inteligência.

O SR NELSON FIRMO: – V. Exa. está
dizendo, ou disse ao Senado que se a América do
Norte não tivesse vencido a guerra, seríamos
escravos.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Seríamos de fato.
O SR. NELSON FIRMO: – Não seríamos, pois
nosso povo não se escraviza.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Seríamos menos
ainda do que escravos, parque o escravo é um ser
vivo, e nós teríamos sido destruídos, o que é muito
pior.
O SR. NELSON FIRMO: – Acredita V. Exa.
que seríamos escravos da Russia?
O SR. DANIEL KRIEGER: – Seríamos
menos do que escravos – repito – porque
escravo é um ser vivo, e nós teríamos sido
destruídos.
O SR. NELSON FIRMO: – Para a defesa
da nossa liberdade e da nossa independência,
não precisaríamos da ajuda dos norteamericanos.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Vossa Excelência
está recordando Dom Quixote de La Mancha, vivente
apenas na tradição e na História.
O SR. NELSON FIRMO: – Estou falando em
meu nome, pessoal.
O SR. ABELARDO JUREMA: – O mundo está
dividido em dois sistemas. Ou fortalecemos o
sistema democrático, que é a grande cúpula, ou
sucumbiremos
nesse
conflito
ideológico
e
econômico.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Perfeitamente. V.
Exa. tem tôda a razão.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Permite o
nobre colega um aparte?
O SR. DANIEL KRIEGER: – Com todo o
prazer.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Estou
vendo que o nosso Chateaubriand voltou, e
entretanto, já assisti a suas despedidas.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Estou
ainda no uso e gôzo do mandato de
Senador.
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O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Depois que se despediu do Senado Vossa
Excelência proferiu dois discursos, aos quais não
respondi porque já o tinha como ausente.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Nosso
admirável tupiniquim declarou a V. Exa., Senador
Daniel Krieger, que nós precisávamos examinar os
antecedentes dessa guerra para dizer a Vossa
Excelência e à Casa se porventura a Rússia é, ou
não, uma ameaça para o mundo.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não
falei em Rússia.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Se não falou,
pensou.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Respondo, assim, até por excogitações.
O
SR.
ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Precisamos examinar não os antecedentes, mas, sim,
as conseqüências da guerra. Após a vitória, a Rússia
só teve uma preocupação: devorar a Europa...
O
SR.
FRANCISCO
GALLOTTI:
–
Perfeitamente.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – ...invadir
seus países livres com o apoio das quintas-colunas que
possuía dentro dos seus territórios, e, se os Estados
Unidos não se tivessem erguido, com a autoridade de
Nação que desfraldava a bandeira da Democracia...
O
SR.
FRANCISCO
GALLOTTI:
–
Exatamente.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – ...tenha V.
Exa. a certeza de que os demais países da Europa
seriam colônia russa, como o são a Rumânia, a
Hungria e tantos outros. Prezado colega, faço minhas
as suas palavras admiráveis de esplêndido gaúcho. Por
V. Exa. acaba de falar a sabedoria, a honra, a
dignidade e o sentimento de gratidão do Brasil à
grande Democracia Norte-americana, sem a qual o
Mundo, sobretudo o Ocidental, não gostaria das
prerrogativas de liberdade que desfrutamos, nem
estaríamos nós, nesta Casa, hoje, a discutir, com a
independência com que o fazemos, todos os
problemas que agitam a Humanidade.

Tomo o partido de V. Exa. neste momento; é o
partido da Liberdade, da Verdade.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Subscrevo
as palavras do Senador Assis Chateaubriand.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Senhor
Presidente, agradeço o aparte do nobre Senador
Assis Chateaubriand, que corrobora as palavras que
venho proferindo, inspiradas no meu patriotismo, no
meu amor à liberdade e na minha admiração à
grande Nação norte-americana.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Que
compreendo. Permita-me, porém, Vossa Excelência,
que volte agora para o seio do Oceano Pacífico,
onde nos encontrávamos há quinze minutos. Antes,
entretanto, de entrar neste assunto, rendo minhas
homenagens ao Senador Assis Chateaubriand,
restabelecido da operação a que se submeteu, e que
nos traz, com sua palavra neste debate, mais um
pouco de vida com que tantas vêzes aqui nos
acaloramos, como V. Exa. Senador Daniel Krieger,
vinha recordando a bravura dos marujos norteamericanos no Pacífico, para que não haja nenhuma
dúvida e pareça lá fora que, porventura, eu não
corroboro êste ponto de vista, declaro ao nobre
colega que tanto o Exército, como a Aviação e a
Marinha
norte-americanos
bateram-se
inexcedivelmente. Tenho pelo norte-americano
grande, profunda e sincera admiração.
O SR. NELSON FIRMO: – Eu também.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Alguns de seus estadistas – mui recentemente para
não ir longe, o grande Roosevelt – sempre
mereceram, de minha parte, neste recinto, palavras
do mais férvido entusiasmo. Sòmente um colega –
declaro-o com a devida vênia – fêz referências
desabonadoras ao Presidente Roosevelt – foi o
Senador Assis Chateaubriand em discurso ou
aparte. O fato, porém, de os soldados americanos
se terem batido, corajosa e valentemente,
não ilide a circunstância de que os Estados
Unidos, seja na Guerra de 1914, seja na de 1939,
entraram quando certos fatos indicavam que a
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sorte do conflito poderia ser diferente daquela que
lhes interessava. Ora, Vossa Excelência está
colocando o debate em terreno muito alto, idealístico,
transcendente, digno de V. Exa. Para acompanhá-lo,
encarando o debate sob êsse aspecto pelo mesmo
ângulo, tenho de elevar meus argumentos à mesma
altitude, para, pelo menos, corresponder aos seus
propósitos. Não sei, nem posso garantir qual teria
sido a sorte da Humanidade se os Estados Unidos
não entrassem na guerra. Não posso também dizer,
em consciência, o que teria sido da Humanidade se
o resultado da guerra fôsse outro. Creio que o
destino teria sido trágico. Com efeito, as nações
contra as quais lutaram os Estados Unidos viviam
sob o regime totalitário de democracia unicista –
chamemos assim – que não convém a nós, que
gozamos do pluri-partidarismo. Creio, por isso, que
nosso destino seria trágico, se não reagíssemos, não
lutássemos, como o fizemos. V. Exa. há de convir
que, se um povo como o de Pôrto Rico luta, com
tôdas as suas fôrças, contra a opressão norteamericana – e não pode deixar de considerar o
exemplo – o Brasil, com a tradição de lutas que
possui, não poderia deixar de enfrentar qualquer
povo que investisse contra o nosso território.
Agradeço a grande honra que V. Exa. me faz,
respondendo ao meu modesto e obscuro discurso.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Senhor
Presidente, Srs. Senadores, vou responder, como
remate final dessa parte do meu discurso, ao aparte
do eminente Senador Kerginaldo Cavalcanti.
Resume-se êle em duas partes: na primeira, diz que
os Estados Unidos só entraram na guerra depois de
estar a vitória definida em favor de uma das partes.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não
é tanto assim. Permita-me esclarecer. Disse que
justamente quando a situação se tornara grave,
impondo grandes sacrifícios, que poderiam ter
sido evitados – talvez a própria guerra
por uma atitude inicial dos Estados Unidos –
sòmente nessa hora os norte-americanos,
de acôrdo, aliás, com seus interêsses que

se confundem com o das democrácias, entraram na
luta armada.
O SR. DANIEL KRIEGER: – O aparte de V.
Exa. seria permissível num homem que não
conhecesse o funcionamento do regime democrático.
Nenhuma Nação democrática pode entrar em guerra,
sem a decisão soberana do seu Congresso.
O SR. KERGIRALDO CAVALCANTI: – Não
há dúvida.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Os Estados
Unidos são, mercê de Deus, nação profundamente
democrática,
trabalhada
por
correntes
contraditórias.
O SR. NELSON FIRMO: – Eu, se fôsse V.
Exa., retirava êsse “profundamente”.
O
SR.
DANIEL
KRIEGER: – Uns
propugnavam pela neutralidade como se fôsse
possível a neutralidade entre o bem e o mal; outros
sustentavam a necessidade da defesa imediata dos
princípios que constituíam a sua razão de vida, isto
é, o regime democrático.
Todo o mundo reconhece e proclama ter sido
Roosevelt o grande homem público desta guerra.
Winston Churchil afirma que a Nação americana
entrou no conflito desde o início, mas só o fêz,
formalmente, da metade do conflito para o fim.
Ainda que assim tivesse ocorrido, entrou numa
hora decisiva para os destinos da liberdade do
mundo.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Perfeito.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Estou
de acôrdo.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Negar êsse
grande serviço que os Estados Unidos prestaram ao
mundo, é negar a evidência, é negar a claridade da
luz solar; é negar mais do que a claridade da luz
solar, porque é negar a própria verdade dos fatos. A
Nação americana entrou na guerra numa hora
decisiva, e não só entrou na guerra – venceu-a,
como, posteriormente, com o sacrifício dos
seus filhos, consolidou a paz; porque deu do seu
sacrifício do seu trabalho o capital necessário para
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que aquêles países divididos, empobrecidos com
a guerra, não sossobrassen nas mãos do
Comunismo.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Muito bem.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Foi o maior
serviço que a América podia prestar à Europa e ao
Mundo.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Acho muito
interessante, alguns nacionalistas do Brasil
investirem contra os Estados Unidos, tomados de
uma fúria divina, e abraçarem plàcidamente o
imperialismo russo, o mais devastador do mundo,
que destruiu a liberdade da Hungria, da Polônia, da
Letônia e de todos os países que ficaram ao alcance
das suas divisões blindadas.
O SR. NELSON FIRMO: – Mas os Estados
Unidos não lutaram ao lado da Russia?
O SR. DANIEL KRIEGER: – Penso, nesta
hora, naquela grande conferência de Ruy Barbosa,
proferida em Buenos Aires.
A neutralidade perante o crime é cumplicidade.
O SR. NELSON FIRMO: – Perfeitamente.
Aplaudo V. Exa. nesse ponto, porque estou
aplaudindo Ruy Barbosa.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Jamais o Senado
da República pode ser cúmplice daquelas que
asfixiaram, que mataram a liberdade da Hungria. –
Jamais o Senado da República pode ser cúmplice
daqueles que retiraram a liberdade de tantas nações
do continente europeu.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permite V. Exa. mais um aparte? (Assentimento do
orador) – Creio que Vossa Excelência não fará a
êste seu humilde admirador a injúria de supor que,
porventura, tenha quaisquer relações de ordem
pública, particular ou sentimental, com a Russia
Soviética.
O SR. NELSON FIRMO: – Nem eu.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Faço
essa justiça ao nobre orador. Desejo, porém,
declarar que, no que se refere à Hungria, talvez V.
Exa. não se encontrasse neste recinto quando pro-

feri discurso de protesto contra o que ocorrera
naquele País.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Não atribuo a V.
Exa. nenhum dêsses objetivos. Faço-lhe justiça.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sei
disso.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Na minha
meninice, li uma lenda que dizia que em determinado
povo, homens cegos, corriam todos no mesmo
sentido, e êste mesmo sentido nem sempre era a
estrada larga e ampla do bem e da verdade.
O SR. NELSON FIRMO: – Na última luta a
Rússia lutou pela liberdade do Mundo?
O SR. DANIEL KRIEGER: – Não! V. Exa. está
profundamente enganado. A Rússia não lutou pela
liberdade do Mundo: lutou, apenas, pela sua
sobrevivência.
O SR. NELSON FIRMO: – A Rússia destruiu o
maior exército do Mundo.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Só o destruiu
quando invadiu suas fronteiras, pois assinara tratado
de paz com êsse país. Os russos apenas
defenderam a sobrevivência da pátria.
O SR. NELSON FIRMO: – Se não fôsse
invadida, não entraria na guerra?
O SR. DANIEL KRIEGER: – Vossas
Excelências não querem a realidade mas, mercê de
Deus, ela nunca pode ser falseada.
O SR. NELSON FIRMO: – A Rússia e os
Estados
Unidos
lutaram
juntos,
aliás,
admiràvelmente.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Êsse argumento
– perdõe-me V. Exa. – é simplista. Lutaram juntos,
porque êsse procedimento consultava seus
interêsses; mas nunca pelejaram tão separados,
porque tinham ideais opostos. Lutavam a Rússia
pela sua sobrevivência, e os Estados Unidos pela
sobrevivência do regime democrático do mundo
inteiro.
O SR. NELSON FIRMO: – Dirigido por êles...
O SR. DANIEL KRIEGER: – Num mundo livre
o que é muito diferente.

– 94 –
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Quando o nobre orador me permitir um aparte, ficarei
muito grato.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Concedo quantos
V. Exa. desejar.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Já
dizia um grande rio-grandense que presidiu o
Senado, que quem cavalga a razão não precisa de
esporas. “Estou nesta situação”.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Estou de acôrdo.
Penso que V. Exa. está sem esporas.
Por isso mesmo, permito-me interrompê-lo.
V. Exa., é, sem dúvida, um espírito brilhante e
culto...
O SR. NELSON FIRMO: – Não usa esporas
na tribuna.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – ...a
quem rendo minhas homenagens.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Obrigado a V.
Exa.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Vossa Excelência bem conhece a História e
provàvelmente viveu na Primeira Guerra mundial.
Que ocorreu então? – Depois dessa guerra, em
que os Estados Unidos entraram para servir à
Civilização e salvar a Humanidade, essa
Civilização e essa Humanidade acabaram na
miséria, e aquêle país enriqueceu.
O SR. DANIEL KRIEGER – O aparte de V.
Exa. tem o veneno do “não” do Padre Antônio
Vieira. Ninguém pode contestar que na
primeira Guerra mundial havia um idealista –
Wilson.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI –
Vossa Excelência compreendeu mal minhas
palavras.
O SR. DANIEL KRIEGER – Wilson empregou
todo o seu esfôrço na concepção de um mundo livre
onde existisse prosperidade, igualdade, fraternidade
e, sobretudo, liberdade.
O SR. NELSON FIRMO – Refere-se V. Exa. a
Roosevelt?
O
SR.
DANIEL
KRIEGER
–
Refiro-me
a
Wilson
Roosevelt,
ao
tempo da Guerra de 1914, era ainda Secretá-

rio de Estado; o responsável pelos destinos dos
Estados Unidos era Wilson.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permita-me V. Exa. continuar, para esclarecer
melhor meu pensamento. Depois das duas guerras,
as Nações que tomaram parte no conflito tornaramse miseráveis, empobrecidas, com as mais
tremendas crises sociais possíveis, à porta.
Verificou-se, porém, fato espantoso, talvez
contraditório, mas real e positivo: a economia norteamericana fortaleceu-se com a miséria dêsses povos
que entraram na guerra, inclusive da dos que a ela
se associaram; porque os Estados Unidos, nação
capitalista, com planos de absorção mundial – que
os tem, todos o sabemos – desdobraram-se através
de concessões de empréstimos e auxílios aos povos
empobrecidos, locupletando-se com as vantagens
daí decorrentes. E’ fato, não há veneno.
O SR. DANIEL KRIEGER:– Os Estados
Unidos sacrificaram sua economia, seu presente,
anemiaram seu futuro, em prol da paz do mundo e V.
Exa. julga que houve idéia de locupletamento.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não
deram tanto pela paz do mundo.
O SR. NELSON FIRMO: – Agiram sempre
sem vantagem alguma?
O SR. DANIEL KRIEGER: – Tem dado muito
em prol daquilo a que todos aspiramos: a
Democracia.
O
SR.
FRANCISCO
GALLOTTI:
–
Perfeitamente.
O SR. NELSON FIRMO: – E os pretos lá têm
liberdade?
O SR. DANIEL KRIEGER: – Sempre têm
liberdade no mundo.
O SR. NELSON FIRMO: – Nos Estados
Unidos?...
O SR. DANIEL KRIEGER: – Quiçá no
sacrifício e no devotamento de todos os homens
livres.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite
V.Exa. pequeno aparte?
O SR. DANIEL KRIEGER: – Pois não.
O
SR.
FERNANDES
TÁVORA:
–
Não há realmente justiça no que o nobre Se-
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nador Kerginaldo Cavalcanti está dizendo. Os
Estados Unidos, depois da guerra e após terem
gastos bilhões para salvar a liberdade humana,
despenderam outros bilhões com o Plano MarshaII,
procurando levantar as nações miserabilizadas da
Europa. Por conseguinte, desejavam elevar o
nível humano. Prestaram imenso serviço à
Humanidade.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Muito bem.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Senhor
Presidente, dando por encerrado o debate da
primeira parte do meu discurso...
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Vossa
Excelência foi muito brilhante e nos honrou
sobremaneira com êste discurso, maravilhoso, pela
grande elevação de conceitos, e sobretudo, pela
cordialidade. Um ponto, entretanto, não ficou muito
claro. Se me permite o nobre Senador Assis
Chateaubriand, é o seguinte: os Estados Unidos, no
que se refere ao caso da opressão a Pôrto Rico,
tiveram atitude ao meu ver irrecomendável,
censurável, espezinhando um povo, que não é
saxão, mas latino; cuja língua, o castelhano, também
é latina e não saxônica. Êsse povo de tradição
espanhola, não se conforma e está reagindo contra a
opressão econômica e política. Foi para isto que pedi
a atenção, no meu discurso, durante o qual li – e
Vossa Excelência o sabe se me honrou com sua
ouvida – um Manifesto dos pôrto-riquenhos. Fui um
pouco candente com os Estados Unidos, reconheçoo; mas era necessário.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Pôrto Rico é,
hoje, um Estado da Federação americana.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Que
nação quereria ser livre como Pôrto Rico?
O SR. DANIEL KRIEGER :– O fato, porém,
de não ter a mesma língua nada significa porque
a Federação americana possui muitos Estados
que, inicialmente, adotavam a língua francêsa. O
que caracterizou a formação dos Estados Unidos
foi justamente o desprendimento. Êles vieram, ao
contrário de nós, da confederação para a
federação, porque sentiram a necessidade de te-

rem uma Pátria forte, que agisse na defesa de seus
interêsses e daqueles ideais permanentes da
Humanidade – a Liberdade e o Progresso.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Ainda
nesse ponto de vista estamos divergentes, o que
lamento, porque desejaria concordar com Vossa
Excelência. A História dos Estados Unidos não
encouraça o ponto de vista de Vossa Excelência.
Realmente, compraram a Louisiania, mas, naquela
época, esse Departamento tinha apenas aspecto
colonial e envolvia-se no território americano. No que
se refere, porém, à América Espanhola, que foi
incorporada aos Estados Unidos, já a situação não
era a mesma. Foi ato de violência, de fôrça, e não de
aproximação com os Estados Unidos. Foi a
brutalidade da fôrça norte-americana que impôs ao
México a tomada daqueles Estados, que constituem,
hoje, unidades dos Estados Unidos da América do
Norte.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Não concordo
com Vossa Excelência. A grande Nação americana
foi constituída, sobretudo, pela adesão. A ela
aderiram os antigos Estados, abrindo mão da
soberania para constituírem, em conjunto, uma
Pátria, que seria – como é – respeitada na orbe
terrestre.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. DANIEL KRIEGER – Com muito prazer.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Refiro-me aos Estados espanhóis, à imensidão do
território espanhol, sua população, incorporados, não
pela vontade, mas pela violência, pela fôrça e
imposição.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Não concordo
com Vossa Excelência. A Nação americana, como
afirmei de início, foi constituída, sobretudo, pela
vontade constante, livre, de seus concidadãos. Ela
existe, como entidade orgânica, livre, – exemplo de
compreensão, de destemor e de amor aos princípios
liberais, que empolga o mundo contemporâneo.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Que, por
duas vêzes, salvou a Humanidade.
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O SR. DANIEL KRIEGER: – Senhor
Presidente, encerrarei esta parte do meu discurso,
com uma síntese de meus propósitos.
Não queria que se levantasse a sessão, sem
que o Senado da República prestasse à grande
Nação americana homenagem, como desagravo aos
ataques desferidos por um homem da eminência e
da estrutura moral do Senador Kerginaldo
Cavalcanti. Façamo-la sentir que o Brasil, que,
històricamente, desde os primórdios da sua vida,
antes mesmo da sua independência, a ela sempre se
vinculou, compreende sua atuação no mundo e lhe
aplaude a atitude decisiva, em prol do regime
democrático e da liberdade individual do Homem.
(Palmas).
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permite o nobre orador mais um aparte?
(Assentimento do orador) – Sei que Vossa
Excelência terminou, e com chave de ouro, essa fase
de sua oração. Pediria, no entanto, ao nobre colega,
que me desse, também, futuramente, a oportunidade
de associar-me à homenagem à grande Nação
americana no dia em que ela der a independência ao
povo de Pôrto Rico. Erguer-me-ei desta tribuna,
então, para confraternizar com o Govêrno dos
Estados Unidos da América do Norte. (Palmas).
O SR. FERNANDES TÁVORA – Vossa
Excelência está absolvido...
SR. KERGINALDO CAVALCANTI – Muito
obrigado, nobre Senador Fernandes Távora. O réu
não é tão feio como se supõe.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Senhor
Presidente, passarei, agora, ao tema, que, por
solicitação do Líder do meu Partido, me trouxe à
tribuna.
Encetou o Presidente da União Democrática
Nacional campanha de moralização política. Seu
objetivo é colaborar com o Govêrno da República.
Não creio, Senhor Presidente, Senhores Senadores,
seja outro o intuito da Oposição. Velar pela pureza
dos costumes, pela austeridade da Administração, é
dever comum das Oposições do Govêrno.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Perfeito.

O SR. DANIEL KRIEGER: – Crédito, sempre,
aos meus adversários, aos quais tanto admiro e
prezo, o saldo admirável de quererem a pureza dos
costumes políticos. Só sôbre essa pedra se pode
assentar a grandeza da República.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Muito bem!
O SR. DANIEL KRIEGER: – Não me leva,
Senhor Presidente, à crítica que vou fazer, por
delegação do meu Partido, nenhuma animosidade
pessoal. Pelo meu feitio, pairo muito acima dêsses
sentimentos. Faço-a com alto espírito de
colaboração, podendo mesmo repetir as evangélicas
palavras de Ruy: – “O que me move não é a cólera
desaçaimada, mas correção fraterna”.
O ilustre Presidente do meu Partido, em
inúmeros discursos proferidos no Senado da
República, teve oportunidade de acentuar a
impunidade de que gozavam aquêles que se
apropriavam, indevidamente, dos dinheiros públicos.
Para Sua Excelência, o Govêrno nenhuma
reprovação lhes fazia; para Sua Excelência essas
atitudes diluíam-se, indenes, nos acontecimentos
políticos do País. Sua Excelência, como eu e os
ilustres membros da nossa Bancada, entre os quais
distingo o nobre Líder, Senador João Villasbôas, por
cuja delegação falo agora, sempre se preocupou,
única e exclusivamente, com a pureza do regime
democrático no País.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Muito bem!
O SR. DANIEL KRIEGER: – Jamais
contestamos – e temos grande autoridade moral
para afirmá-lo – a validade da diplomação do
Presidente da República.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS – Muito bem.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Foi eleito,
reconhecido, e as deficiências de que se pode
inculpar o seu diploma são as mesmas atribuíveis
aos nossos. Todos fomos eleitos pelo mesmo
sistema eleitoral.
O SR. CUNHA MELLO: – Muito bem.
O
SR.
DANIEL
KRIEGER
–
Desejamos que o Senhor Presidente da
República cumpra, até o último dia, o seu
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mandato. Nesse desejo, porém, não se inclui, por
certo, o silêncio. O silêncio com os erros é
cumplicidade; mais do que cumplicidade; é crime.
Tôdas as vêzes que encontramos em êrro o
ilustre Senhor Presidente da República, os
Governadores dos Estados, vinculados à situação,
como aquêles que a nós se aliam, – porque, só tem
autoridade a crítica que se inspira na verdade –
deveremos erguer, das tribunas do Senado, da
Câmara dos Deputados e das Assembléias dos
Estados, o nosso protesto, para que os dirigentes do
País se emendem e caminhem pelo trilho da
dignidade e da honra – única senda pela qual pode
enveredar o nosso grande, generoso e amado País.
O SR KERGINALDO CAVALCANTI:– Muito
bem!
O SR FILINTO MÜLLER:– Permite V. Exa. um
aparte?
O SR DANIEL KRIEGER:– Pois não.
O SR FILINTO MÜLLER:– Declarei, quando
debati a questão com o eminente Senador Juracy
Magalhães, – uma das mais altas figuras da vida
pública brasileira, – que o Govêrno da República
recebe como contribuição valiosa as críticas a atos
considerados menos certos da Administração
Pública. O Senhor Presidente da República
considera que o exercício dêsse dever da Oposição
vem ao encontro do desejo do Govêrno de manter
bem alto e fora de quaisquer dúvidas a
Administração Pública. Acompanho, com o respeito
que Vossa Excelência me merece, o discurso que
pronuncia, tomando-o como valiosa contribuição de
seu patriotismo à obra do Govêrno.
O SR DANIEL KRIEGER: – Agradeço o
aparte de Vossa Excelência e declaro que êle
engrandece o País e nobilita o regime democrático;
porque, no dia em que todos os homens se puderem
unir, compreender e juntos trilhar a estrada do bem,
então os malefícios hão de desaparecer, e êste País
há de tomar a estrada gloriosa dos seus destinos.
Senhores
Senadores,
acabei
de
anunciar os meus propósitos de veemência
e
de
combate
aos
erros,
alimentados

mais com espírito de colaboração do que com o de
destruição, porque quero afirmar, nós, da União
Democrática Nacional, desejamos, ardentemente,
como salvaguarda do regime, que o Senhor
Juscelino Kubitschek termine o mandato para o qual
foi eleito pelo povo brasileiro. (Muito bem).
Queremos fazer, com espírito de colaboração,
certas críticas.
A primeira refere-se à falta de punição dos
homens que transgridem, não sòmente as leis
morais, porém, mais do que estas, as leis penais do
País.
Senhor Presidente, o círculo da Moral é muito
mais amplo do que o Penal. Há fatos que podem ser
condenados pela Moral mas nem assim o estão pelo
Direito Penal. Aquêles a que vou agora fazer
referência, no Senado da República, estão
precisamente punidos pelo Direito Penal.
O SR KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR DANIEL KRIEGER: – Pois não.
O SR KERGINALDO CAVALCANTI: – Estou
de acôrdo com V. Exa. Penso que o Govêrno se
honra e honra o povo que o elegeu vigiando, com
efeito, e punindo quando necessário. Já que V. Exa.
falou em justiça de caráter penal, creio que foge à
competência do Presidente da República. Estimaria
que V. Exa. tornasse preciso seu ponto de vista.
O SR DANIEL KRIEGER: – O nobre colega
não tem razão para essa crítica. Ninguém, neste
Senado, tem sido mais justo, a respeito. Nos
inúmeros debates de que hei participado, sempre fiz
a mais nítida distinção entre os Podêres da
República.
O SR KERGINALDO CAVALCANTI: – Não
estou recusando essa justiça a Vossa Excelência.
O SR DANIEL KRIEGER: – O Poder
Executivo, executa; o Legislativo legisla e o Poder
Judiciário julga.
O SR KERGINALDO CAVALCANTI: – E não
julga sòmente, nobre colega.
O SR DANIEL KRIEGER: – Há, entretanto, um
Código Penal que caracteriza os delitos, os quais,
uma vez apontados, não precisam de julgamento
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definitivo para terem as reservas devidas do Poder
Executivo. Em verdade eu vos digo: aqueles
suspeitos de malversação dos dinheiros públicos
devem ser tidos com muita desconfiança pelo Poder
Executivo da República.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Certo,
absolutamente certo.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Não só
devem despertar a desconfiança do Poder Executivo,
como devem ser punidos
O SR. DANIEL KRIEGER: – Senhor
Presidente, há um Fundo denominado Sindical, que
a imprensa já batizou de “fundo cinical”.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Com muita
precisão, pois não há nada mais cínico.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Não sei
se é apropriada a designação, mas não é
minha.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – É perfeita.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Senhor
Presidente, a Câmara dos Deputados, com a
responsabilidade de um Líder do Partido
Trabalhista Brasileiro, fêz um inquérito para
apurar irregularidades. Apareceu, entre outros,
um indiciado pelo desvio de, apenas, três milhões
de cruzeiros.
O SR. CUNHA MELLO: – Quanto?
O SR. DANIEL KRIEGER: – Três milhões de
cruzeiros.
O SR. CUNHA MELLO: – Vossa Excelência
está muito atrasado. Pelo meu parecer, como
Procurador do Tribunal de Contas e que está
publicado, V. Exa. poderá verificar que foram oito
milhões de cruzeiros.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Aceito,
prazeirosamente,
a
colaboração
de
Vossa
Excelência, porque nela antevejo a linha que nos une
e identifica no bem do Brasil.
O SR. CUNHA MELLO: – Preciso dizer
ainda a Vossa Excelência que Partido algum,
interêsse político algum, me fará mudar a linha de
moralidade que sempre me tracei e que me
tem orientado, quer na vida política, como
Senador, quer como Procurador do Tribunal de
Contas.

O SR. DANIEL KRIEGER: – Vossa Excelência
tem tôda a razão, e se mudasse, deveria,
lògicamente, mudar também o nome Cunha Mello,
porque é uma tradição de honestidade, de
probidade, feita através de anos de atividades no
Tribunal de Contas.
O SR. CUNHA MELLO: – Obrigado a Vossa
Excelência.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Se através de
mandato político Vossa Excelência devesse mudar
êsse patrimônio de tradição, deveria também mudar
seu nome.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permita-me
o nobre orador acrescentar que essa tradição vem
de longe. Conheci o Dr. Cunha Mello, Juiz Federal,
homem de absoluta honestidade, reconhecida por
todos, e, sobretudo, de uma dignidade a tôda a
prova.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Dá-me Vossa
Excelência grande prazer com seu aparte. Tenho
pelo Senador Cunha Mello, Presidente da Comissão
a qual desveladamente sirvo pela minha vocação
jurídica, grande admiração.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Muito bem.
O SR. CUNHA MELLO: – Obrigado a Vossa
Excelência.
SR. DANIEL KRIEGER: – Sentir-me-ia
fraudado se Sua Excelência não correspondesse a
essa expectativa e ao meu juízo que, espero em
Deus, seja definitivo.
O SR. CUNHA MELLO: – Muito grato a Vossa
Excelência. Procurarei corresponder à expectativa
generosa de Vossa Excelência.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Senhor
Presidente, nesse inquérito há um cidadão
responsável por oito milhões de cruzeiros – vou pela
informação do nobre Senador Cunha Mello –
desviados sem prestação de contas. Pois bem, êsse
homem é nomeado para integrar a Embaixada que
vai representar o Brasil no Congresso de
Trabalhadores na Suíça.
Senhor Presidente, se não fôssem
as profundas ligações do Chefe da Nação
com o Vice-Presidente desta Casa, eu
teria de admitir que havia certa aleivo-
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sia, certa perversidade em incluir-se, numa comissão
presidida pelo Presidente do Senado da República,
um peculatário. É um agravo ao Senado da República.
O SR. JOÃO ARRUDA: – Muito bem.
O SR. DANIEL KRIEGER: – E eu, na defesa
do nosso nome, na defesa da nossa austeridade,
que sói imensa e extraordinária, tenho todos os
desvelos, todo o devotamento, porque se deve,
mesmo, defender, zelosamente, êste Poder da
República, mercê de Deus, ainda um Poder
incontaminado.
O SR. FREDERICO NUNES: – Muito bem.
O SR. CUNHA MELLO: – Permite o nobre
orador um aparte? (Assentimento) – Conheço o
assunto porque durante muitos anos lidei com êle, na
qualidade de Procurador do Tribunal de Contas. O
Senhor Segadas Vianna, quando na Pasta do
Trabalho, comunicou ao Senhor Presidente da
República haver iniciado um inquérito para apurar
graves irregularidades ocorridas com as verbas do
Fundo Sindical. O Senhor Getúlio Vargas, então
Presidente da República, determinou que o inquérito
fôsse ultimado com a maior diIigência e remetido ao
Tribunal de Contas. Assim aconteceu. Coube-me
relatar o processo e ofereci parecer pedindo uma
diligência e esclarecimentos. A diligência foi
cumprida e os esclarecimentos prestados, quando já
Ministro do Trabalho o Senhor João Goulart, que se
prontificou a remeter todos os elementos solicitados
pelo Tribunal de Contas. Tempos depois, deixei o
Tribunal de Contas e não conheço o destino que o
inquérito teve; talvez o de todos os inquéritos no
Brasil: não chegam à punição dos responsáveis
apontados.
O SR. DANIEL KRIEGER – Senhor
Presidente, na melhor das hipóteses está êsse
Senhor Holanda Cavalcanti sob suspeição, indicado
do desvio de dinheiros públicos; portanto, não podia
representar o Brasil na Suíça.
Espero que o Senhor Presidente da República,
alertado por essa circunstância, casse essa
indicação – o que só pode enobrecê-lo – fazendo
com que retorne, para prestar contas do desvio

de dinheiros públicos, o homem que não foi digno da
confiança do Poder Executivo.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Neste caso,
eu elogiaria o Senhor Juscelino Kubitschek. Tôda a
vez que Sua Excelência praticasse ação dessa
natureza, teria o meu louvor.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Senhor
Presidente, não quero descrer, totalmente, dos
homens públicos do meu País. Creio que o homem
público constitui um patrimônio da Nação,
cuja dignidade, cujo acêrvo todos devemos
defender.
O SR. CUNHA MELLO: – Permite um aparte?
O SR. DANIEL KRIEGER: – Pois não.
O SR. CUNHA MELLO: – A escolha não foi
feita diretamente pelo Senhor Presidente da
República. Ao que me parece, o nome dêsse
cidadão – cujo nome Vossa Excelência ainda não
pronunciou...
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Pronunciou
agora.
O SR. CUNHA MELLO: ...constava de uma
lista enviada ao Senhor Presidente da República
para escolha.
O SR. DANIEL KRIEGER: – O meu querido
colega sabe que o Presidente da República tem o
direito do veto.
Chefe do Executivo, no entanto – e neste
ponto todo o Senado, inclusive o Líder do Partido
Social Democrático, concordará comigo – não se
ateve ao nome indicado. Se assim fôra,
o teria vetado, pois não é possível que
represente o Brasil um homem suspeito de ter
desviado oito milhões de cruzeiros do Fundo
Sindical.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Vossa
Excelência citou o meu nome, o que me obriga a
um aparte. Tive notícia do fato a que alude,
através dos jornais desta Capital. Não estou,
inteiramente a par do assunto; portanto, não me
sinto habilitado a prestar esclarecimentos. Creio,
porém, que, se realmente existe essa acusação;
se pesa na responsabilidade dêsse cidadão e êle
não provou sua inocência, o Senhor Pre-
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sidente da República tomará na melhor e merecida
consideração a denúncia que Vossa Excelência
formula, com a alta responsabilidade do seu valor
pessoal de Senador dos mais dignos da República
Brasileira.
O SR. CUNHA MELLO: – Permite o nobre
orador outro aparte?
O SR. DANIEL KRIEGER: – Pois não.
O SR. CUNHA MELLO: – Entre as
irregularidades apuradas no inquérito mandado abrir
pelo Senhor Segadas Viana, quando Ministro do
Trabalho, figura exatamente a que se refere a essa
importância entregue ao Senhor Dioclécio de
Holanda Cavalcanti, sôbre cuja aplicação êle não
prestou os esclarecimentos devidos.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Dá o nobre
orador licença para um aparte?
O SR. DANIEL KRIEGER: – Com todo o
prazer.
O SR JOÃO VILLASBÔAS: – Aliás, não se
trata apenas do inquérito promovido na Câmara dos
Deputados. Já, há dois inquéritos sôbre o fato; um,
ultimado naquela Casa, no qual aparece êsse
cidadão como responsável pelo desvio de grande
importância do Fundo Sindical; outro, levado a efeito
no Ministério do Trabalho, que já passara pelo
Tribunal de Contas, e sôbre o qual se manifestara o
nobre Senador Cunha Mello, quando Procurador
daquela alta Côrte.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Senhor
Presidente, vencida essa primeira etapa, entro na
segunda.
Foi nomeado Chefe de Polícia no Amazonas o
Senhor Stenio Neves. O fato envolve, naturalmente
para resposta e explicação, a bancada amazonense,
liderada por essa integridade moral que todos
proclamamos, o nobre Senador Cunha Mello.
Aquêle cidadão, Senhor Presidente, Senhores
Senadores, tinha sido demitido, a bem do serviço
público, da COAP, por irregularidades verificadas
nesse Departamento da Administração Pública.
O SR FILINTO MÜLLER: – Pode Vossa
Excelência prestar uma informação?

O SR. DANIEL KRIEGER: – Pois não.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Essa demissão foi
recente?
O SR. DANIEL KRIEGER:– Verificou-se um
pouco antes da nomeação.
O SR FILINTO MÜLLER: – Desejava apenas
frisar que no Govêrno do Senhor Juscelino
Kubitschek êsse funcionário foi demitido a bem do
serviço público, por irregularidades praticadas. O
esclarecimento não se refere ao debate ora
suscitado por Vossa Excelência, mas a uma tese
antiga por mim defendida, nesta Casa.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Aceito o aparte
de Vossa Excelência. Aliás, não estou atribuindo ao
Senhor
Juscelino
Kubitschek
qualquer
responsabilidade no fato.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Compreendo e
faço justiça a V. Exa.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Sei que vivemos
numa Federação, na qual, os Estados numa certa
limitação são autônomos. A nomeação do Chefe de
Polícia corre exclusivamente por conta do
Governador do Estado do Amazonas.
Sinto-me bem, Senhor Presidente, ao
discutir assunto da economia interna do grande
Estado do Norte, ao qual prezo imensamente, não
só por ser uma unidade da Federação Brasileira,
como por ter três representantes magníficos nesta
Casa...
O SR. CUNHA MELLO: – Muito obrigado.
O SR. DANIEL KRIEGER: – ...cujo convívio
nos faz querer, intensamente, àquela unidade
federativa.
Sinto-me bem, repito, em examinar e criticar,
pois justamente no Senado devem ser feitos êsses
reparos, porque somos, indiscutìvelmente pelo
sistema constitucional brasileiro, os representantes
da Federação.
Pois bem, Senhor Presidente, foi nomeado
para Chefe de Polícia do Estado do Amazonas o
Senhor Stenio Neves, que acabara de ser
demitido pelo Senhor Presidente da República a
bem do serviço público. Segundo a impren-
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sa, êsse homem leva a missão de moralizar a
administração amazonense.
O SR. VIVALDO LIMA: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. DANIEL KRIEGER: – Com prazer.
O SR. VIVALDO LIMA: – A bem da verdade,
parece que o Sr. Stenio Neves foi afastado da função
em comissão que exercia, talvez por irregularidades
apuradas. Não sei nem conheço o processo;
portanto, não posso entrar no mérito da questão.
Não me parece, entretanto, tenha havido demissão,
a bem do serviço público.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Foi demitido a
bem do serviço público.
O SR. VIVALDO LIMA: – Foi afastado das
funções.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Em Direito Penal
existem dois delitos: um por omissão, outro por
comissão. Por comissão foi demitido o Senhor
Manuel Antunes; por omissão, na melhor das
hipóteses, o Sr. Stenio Neves.
O SR. VIVALDO LIMA: – Por omissão
teríamos que condenar muita gente, neste País.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Vossa Excelência
sustenta teoria muito ampla e muito perigosa.
O SR. VIVALDO LIMA: – É o ambiente que
fornece êsse material.
O SR. DANIEL KRIEGER: – O nobre colega
defende teoria errada, porque a omissão é uma
forma de faltar ao cumprimento do dever; portanto,
não pode merecer o nosso aplauso o homem que
faltar ao cumprimento do dever.
O SR. VIVALDO LIMA: – Não estou
aplaudindo os homens que cometem omissões neste
País; ao contrário, entendo que devem ser punidos.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Dá o nobre
orador licença para um aparte?
O SR. DANIEL KRIEGER: – Com todo o
prazer.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Tive notícia do
discurso que V. Exa. estava proferindo, com a sua
grande autoridade, focalizando a nomeação, para a Che-

fia de Polícia do Amazonas, de um dilapidador dos
dinheiros públicos. Desejaria que Vossa Excelência
com o seu temperamento que, como o meu, o leva à
exaltação, não se esquecesse de acentuar o aspecto
de que a nomeação de um ladrão para a Chefia de
Polícia tem uma grande virtude; êle poderá combater
os demais ladrões, aplicando-se o adágio latino
Similia similibus curanfur.
O SR. DANIEL KRIEGER: – O aparte de
Vossa Excelência não tem razão. Na Inglaterra foi,
uma vez, experimentado êsse processo de pagar um
gatuno, para que êle prendesse os demais; mas, no
fim de certo tempo, êle se confundiu com os ladrões
e o sistema não deu resultado.
O SR. VIVALDO LIMA: – O nobre Senador
Juracy Magalhães estigmatizou o Senhor Stenio
Neves com a pecha de ladrão. Vossa Excelência
acaba de declarar que êsse cidadão pecou por
omissão. Desejo saber se realmente êle cometeu
uma falta por omissão ou se se prevaleceu na
função.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Homem que
pratica omissão pública prevarica.
O SR. VIVALDO LIMA: – Está provado, no
processo, que êle participou dessa prevaricação?
Locupletou-se?
O SR. DANIEL KRIEGER: – Vossa Excelência
faz confusão entre locupletar e omitir.
O SR. VIVALDO LIMA: – Estou apelando para
Vossa Excelência como jurista eminente. O homem
que, no exercício de suas funções, não cumpre seu
dever, deve ser demitido, por falta de exação no
cumprimento do dever. Portanto, foi demitido por que
permitiu roubar. O homem que permite o roubo,
acumplicia-se a êle.
Mas daí a ser ladrão, há grande distância.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Tornou-se
cúmplice do roubo.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Na melhor das
hipóteses, é homem destituído da elementar
prudência que deve acompanhar todos os homens
públicos. Não quero ir além.
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O SR. VIVALDO LIMA: – Mas não pode ser
chamado de ladrão. Há, como disse, grande
diferença entre uma denominação e outra.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Devemos, então,
chegar à conclusão de que é um burro omisso.
O SR. VIVALDO LIMA: – Pode ser um
omisso, mas o nobre Senador Juracy Magalhães
chamou-o de ladrão.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Não disse
ladrão; baseei-me nas informações de que
aquêle cidadão foi demitido por dilapidação dos
dinheiros públicos; no entanto, recebeu, como
prêmio, a nomeação para a Chefatura de Polícia do
Estado do Amazonas, de gloriosas tradições. Como
vi, meu brilhante companheiro e querido amigo,
Senador Daniel Krieger, um pouco exacerbado na
sua oratória, quis dar uma nota de sense
of humour para diminuir o calor do debate e pedi a
Sua Excelência que se esquecesse de considerar
que havia uma virtude nessa nomeação. Se o
homem era ladrão, poderia, com o similia similibus
curantur, pelo menos melhor combater os ladrões.
Vossa Excelência sabe que todo chefe de polícia
enfrenta, como problema mais grave, o combate aos
ladrões. Se Vossa Excelência não entendeu bem o
sentido de minhas palavras, fica, agora, melhor
esclarecido.
O SR. VIVALDO LIMA: – Eu estava
esclarecido; percebi claramente, o alcance do aparte
de Vossa Excelência, que julga o Senhor Stenio
Neves um ladrão.
O SR. CUNHA MELLO: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. DANIEL KRIEGER: – Com todo o
prazer.
O SR. CUNHA MELLO: – Pode parecer
estranho que eu, como Senador do Partido
Trabalhista Brasileiro, Líder do Governador Plínio
Coelho, não tenha conhecimento, com detalhes, do
caso que Vossa Excelência se ocupa. Aliás, na
nossa bancada todos nós somos líderes a um só
tempo. Não me sinto no dever de defender êsse ato
por não conhecê-lo bem.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Muito bem.

O SR. CUNHA MELLO: – Não sei se o Senhor
Plínio Coelho nomeou bem ou mal o Senhor Stenio
Neves para Chefe de Polícia do Estado. Não
conheça o caso nos seus detalhes, como precisaria
conhecer para poder discuti-lo com Vossa
Excelência. Do pouco que sei, posso dizer-lhe que o
Senhor Stenio Neves esteve envolvido no inquérito
aberto sôbre irregularidades na COAP no Amazonas,
e como conseqüência dêsse inquérito, foi o Senhor
Alfredo Antunes, Delegado naquele Estado, demitido
a bem do serviço público e o Senhor Stenio Neves
para Chefe de Polícia; aliás, o Governador não
precisava ouvir-me para praticar êsse ato, muito
embora seja eu representante do Estado e seu Líder
nesta Casa do Congresso. Posso, entretanto,
garantir a Vossa Excelência que eu, governador, não
faria tal nomeação, dado a dispensa do mesmo
senhor das funções que teve na COAP, em
conseqüência dêsse inquérito.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Muito bem;
essa, a boa doutrina.
O SR. DANIEL KRIEGER: – O aparte do
nobre Senador Cunha Mello é magnífico final para o
meu discurso.
O SR. CUNHA MELLO: – Não estou em
condições de discutir o assunto. A opinião que
externei não é somente minha, mas também dos
nobres Senadores Vivaldo Lima e Mourão Vieira.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Nós, da União
Democrática Nacional, criticamos com a alta
finalidade de que se emendem, para servirem ao
Brasil com devotamento e altitude.
Não temos outro propósito. Queremos – já
afirmei, no início do meu discurso e da mesma
forma quero finalizar – que o Senhor Juscelino
Kubitschek termine o seu govêrno, e o termine a
bem do País; que governe com o respeito nosso, pois
nós, homens da Oposição, respeitamos os que
procedem acertada e patrióticamente. Ninguém nos
pode atribuir insensatez; só temos um objetivo, um.
caminho: servir ao Brasil. Desejamos que o ilustre
Presidente da República cumpra o mandato que
recebeu do povo brasileiro e que, no fim dêsse
mandato mereça a consagração popular por ter sido um
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govêrno probo, honesto, diligente e haver promovido
o bem estar social da minha pátria. (Muito bem;
muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado).
Durante o discurso do Senhor Daniel Krieger,
o Senhor Apolônio Salles deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Senhor Mourão
Vieira.
O SR. PRESIDENTE: – Não há mais oradores
inscritos.
O Senhor Senador Gilberto Marinho enviou à
Mesa discurso, a fim de ser publicado, na forma do
disposto no artigo 98, parágrafo 2º, do Regimento
Interno.
Sua Excelência será atendido.
Discurso Supra Referido.
O SR. GILBERTO MARINHO: – Senhor
Presidente:
Senador pelo Distrito Federal, correndo-me,
portanto, o dever de me identificar com tôdas
as datas realmente gratas aos mais caros
sentimentos do povo carioca, devo assinalar,
neste momento, o transcurso do 6º aniversário de "O
Dia".
Ninguém pode desconhecer o seu patrimônio
de lutas, ignorar a sua inexcedível fôlha de
serviços que tanto o credenciam à estima, ao
respeito e à admiração da mais culta. Capital do
País.
A preferência da esclarecida população da
metrópole distinguiu-o, desde logo, porque viu nêle o
extremoso paladino das causas populares,
identificado como se encontrou sempre "O Dia" com
as massas humildes e sofredoras, cujo instinto
divinatório jamais se equivoca ao premiar aquêles
que efetivamente se empenham pelo triunfo dos
seus anseios e das suas reivindicações.
Neste instante, dirijo uma saudação
muito afetuosa a todos quantos fazem

a grandeza daquele jornal, e, em especial, aos seus
ilustres e bravos dirigentes, Chagas Freitas e Othon
Paulino, cujos nomes se inscrevem entre os mais
nobres e expoentes da imprensa brasileira.
O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo
que tratar, vou encerrar a sessão. Designo para a de
amanhã, a seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara, número 390, de 1956, que cria o Museu
Nacional de Imigração e Colonização, na cidade de
Jonville, Estado de Santa Catarina, e dá outras
providências, tendo Pareceres favoráveis, sob
números 385 a 387, de 1957, das Comissões: de
Constituição e Justiça; de Educação e Cultura; e de
Finanças.
2 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara número 9, de 1957, que concede o auxilio
de Cr$ 500.000,00 à Escola Gratuita de
Alfabetização
"Champanhat",
tendo
Parecer
favorável, sob número 388, de 1957, da Comissão
de Finanças.
3 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara, número 32, de 1957, que concede a
inclusão da Faculdade de Farmácia e Odontologia
Ribeirão Prêto, no Estado de São Paulo, entre os
estabelecimentos subvencionados pelo Govêrno
Federal, tendo Pareceres, sob números 390 a 392,
de 1957, das Comissões: de Constituição e Justiça,
favorável; de Educação e Cultura, favorável, com as
emendas que oferece de números 1-C e 2-C; e de
Finanças, favorável ao Projeto e às emendas da
Comissão de Educação e Cultura.
Está encerrada a Sessão.
Levanta-se a Sessão às 17 horas e 40
minutos.

54ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 6 DE JUNHO DE 1957
PRESIDÊNCIA DO SENHOR APOLÔNIO SALLES
Às 14 horas e 30 minutos acham-se presentes
os Senhores Senadores:
Vivaldo Lima. – Mourão Vieira. – Cunha
Mello. – Prisco dos Santos. – Remy Archer. –
Victorino Freire. – Waldemar Santos. – João
Mendes. – Leônidas Mello. – Onofre Gomes. –
Fausto Cabral. – Fernandes Távora. – Kerginaldo
Cavalcanti. – Georgino Avelino. – Reginaldo
Fernandes. – Abelardo Jurema. – João Arruda. –
Argemiro de Figueiredo. – Apolônio Salles. –
Nélson Firmo. – Ezechias da Rocha. – Freitas
Cavalcanti. – Rui Palmeira. – Júlio Leite. –
Lourival Fontes. – Neves da Rocha. – Juracy
Magalhães. – Carlos Lindenberg. – Attílio Vivacqua.
– Ary Vianna. – Sá Tinoco. – Lutterbach Nunes. –
Arlindo Rodrigues. – Caiado de Castro. – Gilberto
Marinho. – Bernardes Filho. – Benedicto Valladares.
– Lima Guimarães. – Lineu Prestes. – Lino de
Mattos. – Frederico Nunes. – Pedro Ludovico. –
Sílvio Curvo. – João Villasbôas. – Filinto Müller. – Alô
Guimarães. – Gaspar Velloso. – Gomes de
Oliveira. – Francisco Gallotti. – Rodrigo Lôbo. –
Daniel Krieger. – Mem de Sá. – Lameira
Bittencourt. (54).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 54 Senhores
Senadores. Havendo número legal, está aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Senhor João Mendes, servindo de Segundo
Secretário, procede à leitura da Ata da sessão anterior,

que, posta em discussão, é sem debate aprovada.
O Senhor Primeiro Suplente, servindo de
Primeiro Secretário, lê o seguinte:
EXPEDIENTE
Ofício do Presidente da Câmara do Distrito
Federal, número 989, convidando os Senhores
Senadores a assistirem à solenidade com que o
Legislativo Municipal homenageará o Senhor
Presidente Craveiro Lopes no dia 9 do corrente às 11
horas.
Mensagens da Presidência da República, de
números 170 a 175. restituindo autógrafos dos
seguintes Projetos de Lei, já sancionados:
Número 65, de 1957, que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras
Públicas, o crédito especial de Cr$ 15.585.821,90,
destinado a completar pagamento de transporte de
malas postais por via aérea.
Número 405, de 1956, que concede isenção
de impostos e taxas alfandegárias para um órgão
duplo, destinado ao Colégio Salesiano Santa Rosa,
de Niterói, Estado do Rio.
Número 287, de 1956, que cria a Comissão de
Desenvolvimento do Planalto de Ibiapaba, no Estado
do Ceará, subordinada ao Ministério da Agricultura.
Número 350, de 1956, que considera de
utilidade pública a Sociedade Pestalozzi do Brasil e
autoriza o Govêrno Federal a desapropriar imóvel
para ser doado àquela instituição.
Número 386, de 1956, que autoriza
o
Poder
Executivo
a
abrir,
pelo
Mi-
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nistério da Fazenda, o crédito especial até
Cr$ 10.000.000,00, para socorrer as vítimas da
tromba d'água ocorrida na cidade de Monte Alegre,
Estado do Pará.
Número 7, de 1957, que modifica o artigo
1.289 do Código Civil.
Ofícios – Da Câmara dos Deputados, números
742, 744, 750, 758 e 760, autógrafos dos seguintes
Projetos de Lei:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 99, DE 1957
(Projeto nº 202-C-1951, na Câmara dos Deputados)
Eleva à categoria de Escolas Técnicas as
Escolas Industriais, da rêde federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de
Cr$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de
cruzeiros), destinado a atender às despesas com a
aquisição de materiais atômicos.
Art. 2º O crédito especial, a que se refere esta
lei, será colocado no Banco do Brasil S. A., à
disposição do Presidente da Comissão Nacional de
Energia Nuclear, criada pelo Decreto número 40.110,
de 10 de outubro de 1956, a fim de ser utilizado na
aquisição de materiais atômicos, de acôrdo com as
normas e instruções que forem aprovadas pelo
Presidente da República.
Art. 3º O Presidente da Comissão Nacional de
Energia Nuclear prestará contas ao Tribunal de
Contas da União da aplicação dada ao crédito
especial autorizado pela presente lei.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
À Comissão de Finanças.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São elevadas à categoria de Escolas
Técnicas as Escolas Industriais, da rêde federal,
atualmente em funcionamento, sem prejuízo da
criação de novas Escolas Industriais, onde se
tornarem necessárias.
Art. 2º Em face da disposição do artigo
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
anterior, serão criados na Escola Industrial de
Maceió, para a sua transformação em Escola
Nº 101, DE 1957
Técnica, os seguintes cursos:
a) Construção de Máquinas e Motores;
(Projeto nº 4.828-C-1954, na Câmara
b) Pontes e Estradas;
c) Desenho Técnico;
dos Deputados)
d) Decoração de Interiores;
e) Artes Aplicadas;
Cria cargos de Professor Catedrático no
f) Química Industrial.
Quadro
Permanente do Ministério da Educação e
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
Cultura, e dá outras providências.
publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário.
O Congresso Nacional decreta:
Às Comissões de Educação e Cultura e de
Art. 1º Ficam criados 3 (três) cargos de
Finanças.
Professor Catedrático (E. N. M. M.), padrão O, no
Quadro Permanente do Ministério da Educação e
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 1957
Cultura, para atender ao desdobramento das
seguintes cadeiras da Escola Nacional de Minas e
(Projeto nº 2.253-B-1957, na Câmara
Metalurgia da Universidade do Brasil:
dos Deputados)
I – Química Geral Inorgânica e Orgânica –
Elementos
de Química Física em Química Geral –
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Inorgânica
e
Orgânica e em Química Física;
Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$
150.000.000,00, para aquisição de materiais
II – Metalurgia Geral – Tratamento Mecânico
atômicos.
dos Minérios – Exploração de Minas em Metalurgia Ge-
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ral – Tratamento Mecânico dos Minérios e dos
Combustíveis e em Lavra de Minas;
III – Metalurgia Especializada – Siderurgia –
Metalografia
Microscópica
em
Metalurgia
Especializada – Metalurgia Física em Siderurgia.
Art. 2º Para atender à despesa decorrente da
execução desta lei, no exercício de 1957, fica o
Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da
Educação e Cultura, o crédito suplementar até Cr$
1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) à Verba 1 –
Pessoal, Consignação 5 – Órgãos Autárquicos ou
sob Regime Especial e Serviços Transferidos da
União,
subconsignação
02
–
Autarquias
Educacionais, item 09 – Inciso 05 – Divisão do
Pessoal. 1) Dotação para atender às despesas com
Pessoal da Universidade do Brasil.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário.
Ãs Comissões de Serviço Público Civil, de
Educação e Cultura e de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 102, DE 1957
(Projeto nº 1.557-B-1956, na Câmara
dos Deputados)
Marca novo prazo para realização do I
Congresso Pan-Americano de História da Medicina e
do IIl Congresso Brasileiro de História da Medicina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É marcado o mês de outubro de 1957
para realização do I Congresso Pan-Americano de
História da Medicina e do III Congresso Brasileiro de
História da Medicina, no Distrito Federal, de acôrdo
com a Lei número 2.810, de 2 de julho de 1956.
Art. 2° Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Às Comissões de Constituição e justiça e de
Saúde.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 103, DE 1957
(Projeto nº 2.546-1957, na Câmara dos Deputados)
Concede o auxílio de Cr$ 400.000,00 à
Associação das Enfermeiras Obstetras do Brasil para
custear as despesas com o comparecimento da
delegação brasileira ao XI Congresso Internacional
de Parteiras, em Estocolmo, Suécia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito
especial de Cr$ 400.000,00 (quatrocentos mil
cruzeiros), como auxílio à Associação das
Enfermeiras Obstetras do Brasil, para custear as
despesas com o comparecimento da delegação
brasileira ao XI Congresso Internacional de Parteiras,
a realizar-se, em junho do corrente ano, em
Estocolmo, Suécia.
Art. 2º A entidade beneficiária prestará contas
do auxílio de que trata esta lei, dentro em 1 (um) ano
após seu recebimento.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Á Comissão de Finanças.
1) Prestação de contas da cota do impôsto de
renda recebida pelas Prefeituras, Municipais:
– do Prefeito Municipal de Altamira, PA;
– do Prefeito Municipal de Picos, PI;
– do Prefeito Municipal de Ceará-Mirim – RN.
2) Apelos no sentido da rápida aprovação das
seguintes proposições:
– Projeto de Lei nº 260-53 (no Senado) que
regulamenta a profissão dos viajantes:
– do presidente da Sociedade União Caixeiros
Viajantes do Rio Grande do Sul, Santa Maria,
RS.
– Projeto de Lei nº 254-55 (no Senado) que
modifica, na parte referente à aposentadoria,
disposições da Lei número 593, de 24 de dezembro
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de 1948 (restaura a aposentadoria para os
ferroviários aos 35 anos de Serviço e dá outras
providências);
– do presidente da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais.
– Projeto de Lei nº 1.989-56 (na Câmara) que
faculta, para efeito de aposentadoria, a contagem de
tempo de serviço de qualquer atividade profissional
exercida;
– do presidente da Federação dos
Metalúrgicos do Estado de São Paulo, SP.
– Emenda Constitucional nº 10, de 1957, que
altera disposições constitucionais relativas ao Poder
Judiciário (Federalização das justiças estaduais);
– da Assembléia Legislativa de Goiás.
3) Comunicação de eleição e posse:
– da Mesa da Assembléia Legislativa do Pará;
– da Mesa da Assembléia Legislativa do
Maranhão;
– da Comissão Organizadora do VII
Congresso Brasileiro de Veterinária do Nordeste
Brasileiro, em Recife, PE;
– da Diretoria da Associação Comercial de
Bezerros, PE;
– da Mesa da Assembléia Legislativa de
Alagoas;
– da Mesa da Câmara Municipal de Barreiras,
BA;
– da Mesa da Câmara Municipal de Feira de
Santana, BA;
– da Mesa da Câmara de Vereadores de
Itirussu, BA;
– da Mesa da Câmara Municipal de Nazaré,
BA;
– da Mesa da Câmara Municipal de São Félix,
BA;
– da Mesa da Assembléia Legislativa de
Goiás;
– da Diretoria do Sindicato dos Oficiais
Marceneiros e Trabalhadores nas Indústrias de
Serraria e de Móveis de Madeira, de Governador
Valadares, MG;
– da Diretoria da Associação Comercial
Industrial e Agro-Pastoril de Volta Redonda RJ;
– da Mesa da Câmara Municipal de
Cosmorama, SP;
– da Mesa da Assembléia Legislativa de Santa
Catarina;

– da Mesa da Câmara Municipal de
Engenheiro Beltrão, PR;
– da Diretoria da Cooperativa de Ensino,
Instituto Dr. Jorge Salis Goulart, Ltda., de Pelotas,
RS.
4)
Observações
e
sugestões
sôbre
proposições em curso no Congresso:
– do Conselho Nacional de Educação do
Ministério da Educação e CuItura, sôbre o Projeto de
Lei que torna optativo o ensino das línguas francesa
e inglêsa.
5) Diversos assuntos:
Ofícios:
– da Câmara de Vereadores de Itabuna, BA,
manifestando-se solidária com o Senado no exame
da cessão de Fernando de Noronha como base de
teleguiados;
– do presidente da Ordem dos Advogados do
Brasil, secção da Bahia, manifestando-se contrário à
suspensão da Lei número 2.970, de 24 de novembro
de 1956;
– da Associação Rural de Espera Félix, MG,
comunicando a sua fundação;
– da Associação Brasileira de Viajantes
Pracistas e Representantes Comerciais de São
Paulo, SP, congratulando-se com a aprovação do
substitutivo do Senador Júlio Leite ao Projeto que
regulamenta a atividade profissional dos empregadas
vendedores e viajantes;
– da Associação Profissional das Emprêsas de
Navegação Marítima e Fluvial do Estado de São
Paulo, encaminhando relatório anual daquela
entidade, referente às atividades realizadas em
1956;
– da Câmara Municipal de Itararé, SP,
manifestando-se solidária à constituição de uma
comissão de inquérito para apurar os atos do
Govêrno da União com a política exterior;
– da Câmara Municipal de Jau, SP,
comunicando a aprovação de um voto de saudade
pela passagem do aniversário do Dr. Getúlio
Vargas;
– da Câmara Municipal de Martinópolis, SP,
solicitando a intercessão do Congresso para a
suspensão das experiências atômicas;
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– da Câmara Municipal de São Paulo, SP,
encaminhando sugestões no sentido de solucionar o
problema do alto custo de vida;
– da Câmara Municipal de Santos, SP,
manifestando-se contrária a ato segundo o qual os
Institutos de Previdência são obrigados a
contribuírem para obras na nova capital do país, com
os recursos destinados aos pensionistas e
aposentados daquelas autarquias;
– do Governador do Estado de São Paulo,
encaminhando exemplar da mensagem apresentada
à Assembléia Legislativa daquele Estado;
– da Câmara Municipal de São Vicente, SP,
enviando cópia da conferência do Deputado Menotti
Del Picchia, por ocasião do 425º aniversário daquela
cidade;
– do Diretor e professôres do Ginásio Estadual
de Senges, PR, solicitando a rejeição do Projeto de
Reforma do Ensino Secundário;
– da Câmara Municipal de Lagoa Vermelha,
RS, lamentando-se dos prejuízos que vem sofrendo
aquêle Estado quanto à exportação de madeiras;
– da Federação das Associações dos
Triticultores do Rio Grande do Sul, comunicando a
sua instalação em Pôrto Alegre, RS;
– da Câmara Municipal de Vereadores de
Passo Fundo, RS, manifestando-se contrária à
prorrogação dos mandatos eletivos;
– da Câmara Municipal de Pelotas, RS,
solicitando providências contra as experiências com
bombas atômicas.
Telegramas:
– da Assembléia Legislativa do Pará,
congratulando-se com o Coronel Gentil Nunes pelos
êxitos alcançados pela Petrobrás na região do
Recôncavo baiano;
– do Prefeito Municipal de Marabá, PA,
agradecendo auxílio dispensado ao povo daquela
cidade por ocasião das inundações dos rios
Tocantins e Araguaia;
– da Assembléia Legislativa da Bahia,
comunicando realização de sessão solene para
instalação dos trabalhos ordinários;
–
da
Sociedade
União
dos
Caixeiros Viajantes do Rio Grande do Sul,

de Santa Maria, RS, congratulando-se com o Senado
pela aprovação do Projeto que regulamenta a
profissão dos caixeiros viajantes;
– da Câmara Municipal de Cuiabá, MT,
manifestando-se contrária à cessão do Território de
Fernando Noronha aos E. U. A. para pôsto de
teleguiados;
– do presidente do Sindicato dos Bancários de
São Paulo, congratulando-se com o Senado pela
aprovação do Projeto que dispõe sôbre a
aposentadoria dos bancários;
– do Presidente do IBGE, congratulando-se
com o Congresso Nacional pelo Dia do Trabalho.
– do Senhor José Pereira dos Santos e outros
trabalhadores do Município de Feira de Santana, BA,
manifestando-se solidários com o Senado com
respeito à cessão de Fernando Noronha aos Estados
Unidos.
– Memorial dos habitantes de Capitólio, MG,
solicitando indenização em virtude de ser aquela
localidade destinada a desaparecer com a
construção da Represa de "Furnas".
PARECER Nº 435, DE 1957
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara, número 83, de 1956,
que cria o Serviço de Estatística dos Transportes,
Comunicações e Obras Públicas.
(Relator: Sr. Lima Guimarães).
Volta a, esta Comissão o Projeto número
83, de 1956, da Câmara dos Deputados, que
cria o Serviço de Estatística dos Transportes,
Comunicações e Obras Públicas, para o seu
pronunciamento sôbre as Emendas números 1-C, da
Comissão de Serviço Público Civil, 2-C, da Comissão
de Finanças, 3 de Plenário e Subemenda número 1C. A emenda de Plenário, de autoria do nobre
Senador Filinto Müller, é substitutiva dos artigos 3º,
4º e 5º, dando-lhes redação "compatível com o
sistema vigente na administração pública".
Acolhemos a Emenda nº 3 que prejudica a Emenda
1-C e respectiva subemenda, aceitando igualmente a
Emenda 2-C da Comissão de Finanças, plenamente
justificada. As emendas são
constitucionais,
merecendo aprovação as de números 2-C e 3-C.
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Sala das Comissões, 4 de junho de 1957. –
Sala das Comissões, em 4 de junho de 1957.
Cunha Mello, Presidente. – Lima Guimarães, Relator. – Ezechias da Rocha, Presidente. – Argemiro de
– Gaspar Velloso. – Gilberto Marinho. – Attílio Figueiredo, Relator. – Rodrigo Lôbo.
Vivacqua. – Argemiro de Figueiredo. – Lineu Prestes.
– Daniel Krieger.
ANEXO AO PARECER Nº 436, DE 1957
EMENDA A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA

Redação Final das emendas do Senado ao
Projeto
de Lei da Câmara número 18, de 1957, que
EMENDA Nº 3-C
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da
Fazenda, o crédito especial de Cr$ 55.000.000,00
Aos artigos 3º, 4º e 5º
Substituam-se os artigos pelos seguintes, para construção de casas populares em Santos,
Monte Alegre e Fortaleza, nos Estados de São
alterando-se a numeração dos artigos 6º e 7º:
Art. 3º Fica criado no Quadro I do Ministério da Paulo, Pará e Ceará.
Viação e Obras Públicas o cargo de Diretor de
Serviço, padrão CC-4.
EMENDA Nº 1
§ 1º O Poder Executivo, dentro de sessenta
(60) dias, proporá, mediante mensagem ao
Ao artigo 1º (Subemenda da Comissão de
Congresso Nacional, a criação dos cargos de
Finanças).
carreira, ou isolados, bem como das funções
Dê-se a êste artigo a seguinte redação:
gratificadas, que deverão integrar o Quadro I para
lotação do serviço criado por esta lei.
"Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir,
§ 2º Enquanto não forem criados os cargos de pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de
carreira, ou isolados, bem como as funções Cr$ 95.000.000,00 (noventa e cinco milhões de
gratificadas previstas no parágrafo anterior, o Serviço cruzeiros) para construção de casas populares
de Estatística dos Transportes, Comunicações e obedecida a seguinte discriminação:
Obras
Públicas
funcionará
com
servidores
a) Santos, no Estado de São Paulo – Cr$
requisitados de outros órgãos da administração 30.000.000,00;
federal.
b) Monte Alegre, no Estado do Pará – Cr$
Art. 4º O Poder Executivo baixará, por decreto, 5.000.000,00;
o
regimento
da
repartição,
atendendo
à
c) Fortaleza, no Estado do Ceará – Cr$
sistematização e aos padrões vigentes nos órgãos
20.000.000,00;
congêneres, integrantes do sistema de estatística
d) Pedreiras, no Estado do Maranhão – Cr$
coordenado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
5.000.000,00;
Estatística.
Sala das Sessões, 30 de outubro de 1956. –
e) Codó, no Estado do Maranhão – Cr$
5.000.000,00;
Filinto Müller.
f) Pôrto Murtinho, no Estado de Mato Grosso –
PARECER Nº 436, DE 1957
Cr$ 5.000.000,00;
g) Sobral, no Estado do Ceará – Cr$
Redação Final das emendas do Senado ao 5.000.000,00;
Projeto de Lei da Câmera, número 18, de 1957.
h) Barra do São Francisco, no Estado do
Espírito
Santo – Cr$ 5.000.000,00;
(Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo).
i) Teresina, no Estado do Piauí – Cr$
A Comissão apresenta a Redação Final (fls.
anexas) das emendas ao Senado ao Projeto de Lei 5.000.000,00;
número 18, de 1957, originário da Câmara dos
j) Parnaíba, no Estado do Piauí – Cr$
Deputados.
5.000.000,00;
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k) Aracaju, no Estado de Sergipe – Cr$
5.000.000,00.
Total: Cr$ 95.000.000,00.

PARECER Nº 438, DE 1957
Redação Final do Projeto
Legislativo, número 52, de 1955.

de

Decreto

EMENDA Nº 2

(Relator: Sr. Rodrigo Lôbo) .
A Comissão apresenta a Redação Final (fl.
Ao artigo 2º (Subemenda da Comissão de anexa) do Projeto de Decreto Legislativo, número 52,
Finanças).
de 1955, originário da Câmara dos Deputados.
Onde se diz:
Sala das Comissões, em 4 de junho de 1957.
– Ezechias da Rocha, Presidente. – Rodrigo Lôbo,
" ...nas cidades de Santos e Monte Alegre...
Relator. – Argemiro de Figueiredo.
Diga-se:
"... nas cidades de Santos, Monte Alegre,
Pedreiras, Codó, Pôrto Murtinho, Teresina, Parnaíba
e Aracaju..."

ANEXO AO PARECER Nº 438, DE 1957

Redação Final do Projeto de Decreto
Legislativo, número 52, de 1955, que aprova o têrmo
PARECER Nº 437, DE 1957
aditivo do ajuste de serviço celebrado entre o
Estado-Maior do Exército e Benedito da Silva
Redação Final da emenda do Senado ao Cordeiro.
Projeto de Lei da Câmara, número 267, de 1955.
Faço saber que o Congresso Nacional
aprovou
nos têrmos do artigo 77, parágrafo 1º, da
(Relator Senhor Argemiro de Figueiredo).
Constituição Federal, e eu promulgo o seguinte:
A Comissão apresenta a Redação Final (fl.
anexa) da emenda do Senado ao Projeto de Lei
DECRETO LEGISLATIVO
número 267, de 1955, – de iniciativa da Câmara dos
Nº ... – 1957
Deputados.
Sala das Comissões, em 4 de junho de 1957.
Art. 1º É aprovado o têrmo de ajuste de
– Ezechias da Rocha, Presidente. – Argemiro de locação de serviços, celebrado a 18 de janeiro de
Figueiredo, Relator. – Rodrigo Lôbo.
1954, entre o Estado-Maior do Exército e Benedito

da Silva cordeiro, para exercer a função de
cartógrafo no mesmo Estado-Maior, e ao qual o
Tribunal de Contas denegara registro em sessão
Redação Final da emenda do Senado ao realizada a 15 de março de 1955.
Art. 2º Êste decreto legislativo entrará em vigor
Projeto de Lei da Câmara, número 267, de 1955, que
na
data
de sua publicação, revogadas as disposições
institui o Dia da Saúde Dentária.
em contrário.
ANEXO AO PARECER Nº 437,DE 1957

Ao art. 1º (Subemenda da Comissão de
Educação e Cultura).
Dê-se ao parágrafo único, dêste artigo, a
seguinte redação:
"Parágrafo único. As comemorações serão
realizadas, em todo o território nacional, a 25 de
outubro de cada ano, sob o patrocínio do Serviço
Nacional de Educação Sanitária do Departamento
Nacional de Saúde com a colaboração da União
Odontológica Brasileira e da Federação Nacional dos
Odontologistas".

PARECER Nº 439, DE 1957
Redação Final do Projeto
Legislativo, número 56, de 1955.

de

Decreto

(Relator: Sr. Rodrigo Lôbo).
A Comissão apresenta a Redação Final (fl.
anexa) do Projeto de Decreto Legislativo, número 56,
de 1955, originário da Câmara dos Deputados.
Sala
das
Comissões,
em
4
de
junho de 1957. – Ezechias da Rocha, Pre-
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sidente. – Rodrigo Lôbo, Relator. Argemiro de
Faço saber que o Congresso Nacional
aprovou nos têrmos do artigo 77, parágrafo 1º, da
Figueiredo.
Constituição Federal, e eu promulgo o seguinte:
ANEXO AO PARECER Nº 439, DE 1957
DECRETO LEGISLATIVO
Nº ... – 1957
Redação Final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 56, de 1955, que aprova o têrmo de
Art. 1º É mantida a decisão por que o Tribunal
contrato celebrado entre a Divisão do Material do
Ministério da Saúde e a firma Keller Weber S. A. – de Contas, em sessão realizada a 23 de dezembro
de 1956, denegou registro ao contrato celebrado a
Máquinas Comerciais e Gráficas.
15 do mesmo mês e ano, entre o Ministério da
Faço saber que o Congresso Nacional Educação e Cultura e a firma Construtora Helios
aprovou nos têrmos do artigo 77, parágrafo 1º, da Ltda., para obras de reparos e reforma nas
Constituição Federal, e eu promulgo o seguinte:
dependências da Escola Técnica Nacional.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
DECRETO LEGISLATIVO
contrária.
Nº ... – 1957
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
expediente.
Art. 1º É aprovado o têrmo de contrato
Sôbre a mesa requerimento de informações.
celebrado a 9 de dezembro de 1954, entre a
É lido e deferido o seguinte:
Divisão do Material do Ministério da Saúde e a
firma Keller Weber S. A. – Máquinas Comerciais e
REQUERIMENTO Nº 219, DE 1957
Gráficas – para fornecimento ao Colégio Pedro
II – Internato – de máquina de compor
Requeiro, nos têrmos do Regimento, sejam
"Intertype".
solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda as
Art. 2º Revogam-se as disposições em seguintes informações:
contrário.
I – Se o Conselho Superior das Caixas
Econômicas Federais tem conhecimento da
PARECER Nº 440, DE 1957
realização de um concurso, pela Caixa Econômica
Federal de São Paulo, exclusivamente para seus
Redação Final do Projeto de Decreto funcionários interinos sem obediência aos artigos 42,
46 e 48 do Regulamento aprovado pelo Decreto
Legislativo, número 59, de 1956.
número 24.427, de 19 de junho de 1934, uma vez
Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo.
que não foi precedido da publicação de editais, para
A Comissão apresenta a Redação Final (fls. chamamento dos interessados, no órgão oficial e em
anexas) do Projeto de Decreto Legislativo número mais dois jornais, pelo menos, de grande circulação
59, de 1956, de iniciativa da Câmara dos local.
Deputados.
II – Em caso afirmativo, quais as providências
Sala das Comissões, em 4 de junho de 1957. adotadas, com base no artigo 3º do citado
– Ezechias da Rocha, Presidente. – Argemiro de Regulamento, que atribui àquele órgão a função
Figueiredo, Relator. – Rodrigo Lôbo.
precipua de orientar o desenvolvimento das
operações das Caixas Econômicas e fiscalizar a
ANEXO AO PARECER Nº 440, DE 1957
execução das Leis e Atos Regulamentares a elas
pertinentes.
Redação Final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 59, de 1956, que mantém a decisão
Justificação
do Tribunal de Contas denegatória de registro
O Regulamento das Caixas Econômicas
ao contrato celebrado entre o Ministério da
Educação e Cultura e a firma Construtora Helios Federais, aprovado pelo Decreto número 24.427, de
19 de junho de 1934, dispõe:
Ltda.
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“Art. 42. As primeiras nomeações de
funcionários dependerão sempre de concurso.
Art. 46. Os concursos serão abertos por
determinação do Conselho Administrativo, que,
também
nomeará
as
respectivas
mesas
examinadoras.
Art. 48. Os editais para chamamento dos
interessados a se inscreverem no curso devem fixar
sempre o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para a
inscrição.
Parágrafo único. As publicações dêsses
editais devem ser feitas no órgão oficial do lugar e
em mais dois jornais, pelo menos, de grande
circulação local”.
Apesar do rigor dêsses mandamentos legais,
estamos informados de que na Caixa Econômica
Federal de São Paulo, se realiza, no momento, um
concurso interno, com o objetivo de efetivar grande
número de funcionários interinos últimamente
nomeados.
Com êsse concurso clandestino fere os
direitos de centenas de candidatos que, há meses,
aguardam a realização do processo legal de seleção
para
cargos
daquela
Caixa
Econômica,
apresentamos o presente requerimento ao Conselho
Superior das Caixas Econômicas, através do Ministro
da Fazenda.
Sala das Sessões, em 6 de junho de 1957. –
Juracy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido outro
requerimento chegado à Mesa.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 220, DE 1957

OFÍCIO
Em 6-6-1957.
Senhor Presidente:
Achando-se licenciado o Senhor Senador Ruy
Carneiro, solicito se digne Vossa Excelência de
designar-lhe substituto na Comissão Mista,
incumbida de relatar o veto do Senhor Presidente da
República ao Projeto de Lei da Câmara número 56,
de 1956, na forma do artigo 39, parágrafo 2º, do
Regimento Interno.
Atenciosas saudações. – Mourão Vieira.
O SR. PRESIDENTE: – Designo o nobre
Senador Abelardo Jurema.
Continua a hora do Expediente.
Dou a palavra ao nobre Senador Mourão
Vieira, por cessão do nobre Senador Fernandes
Távora, primeiro orador inscrito.
O SR. MOURÃO VIEIRA *: – Senhor
Presidente, agradeço ao nobre Senador Fernandes
Távora o haver aceito a permuta na lista de oradores
inscritos. (Pausa).
Senhor Presidente, Senhores Senadores;
depois da triunfal e memorável visita do grande e
saudoso Presidente Antônio José de Almeida ao
nosso país, a vinda do General Francisco Higino
Craveiro Lopes à terra brasileira representa o maior
acontecimento na vida dos dois povos.
As mais ilustres cidades do Brasil – ligadas a
Portugal pelas tradições históricas e pelo vulto das
colônias lusitanas que abrigam – abrem os braços
acolhedoramente a tão excelso visitante.
Nossas populações se alegram e se
movimentam, num côro de espontâneos aplausos,
para dar as boas-vindas ao mandatário supremo da
pátria irmã, que nos traz, com a sua presença e a
sua palavra, o apreço do govêrno que preside e a
mensagem fraternal do povo que comanda.
Desde as classes cultas e dirigentes, desde
os líderes dos vários setores, até aos que labutam
anônimamente nos longínquos vilarejos dêste
país; homens de tôdas as categorias e de tôdas
as profissões se congraçam, num vasto ample-

Nos têrmos do Regimento Interno, requeremos
que o Senado não funcione nos dias 7 e 10 do mês
em curso, bem como a sua Secretaria, tendo em
vista a visita do Presidente de Portugal, General
Craveiro Lopes.
Sala das Sessões, em 6 de junho de 1957. –
Abelardo Jurema – Júlio Leite – Argemiro de
Figueiredo – Arlindo Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa
comunicação que vai ser lida.
__________________
* Não foi revisto pelo orador.
É lido o seguinte:
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xo de amizade, para exaltar em Craveiro Lopes o
estadista que encarna a veneranda pátria de nossa
origem.
Saúdo na sua individualidade, o espirito
civilizador, guerreiro, missionário, que, guiado pelo
gênio mortal do Infante D. Henrique, se expandiu
gloriosamente por todos os quadrantes da terra,
levando à remotas e ignoradas paragens a Cruz de
Cristo e a bandeira do mais poderoso Império
daquele século!
Saúdo no Presidente de Portugal a
Comunidade ordeira, operosa, fiel aos ideais de
progresso, de paz e de fraternidade – os nossos
irmãos portuguêses, tanto os que vivem do outro
lado do Atlântico, como os que aqui convivem
conosco, trabalhando com honra, prosperando com o
próprio esfôrço e fortalecendo a grandeza do
Brasil!
Estou certo, de que, com estas palavras,
interpreto não semente o pensamento das
classes conservadoras de meu Estado natal – o
Amazonas, mas o sentir de tôda a coletividade
brasileira!
Pronuncio,
Senhor
Presidente,
estas
palavras como homenagem aos meus amigos
das sociedades portuguesas, localizadas no
Amazonas, que em credencial a mim dirigido
confiaram-me a honra de representá-las nas
solenidades programadas para recepção do
Presidente Craveiro Lopes. (Muito bem; muito
bem! Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Fernandes
Távora, segundo orador inscrito.
O SR. FERNANDES TÁVORA (lê o seguinte
discurso): – Senhor Presidente, Senhores
Senadores, hoje, como sempre, trazem-me à tribuna
os interêsses do Brasil e do Nordeste, região sôbre a
qual, já muito se tem falado e escrito, mas cujo
destino econômico e social parece não ter sido até
agora, bem compreendido pela maioria dos
brasileiros.
Preliminarmente declaro que não venho
formular queixas nem pedidos, mas apenas
esclarecer, quanto me seja possível, nos estreitos
limites de um discurso, sou dois, o que fizeram, durante

49 anos, os Governos da República para a solução
do problema secular do Nordeste.
Desde já solicito vossa complacência para
alguma palavra ou frase mais áspera que minha
indignação patriótica não tenha podido controlar, pois
não é meu intuito ferir, mesmo de leve, o
cavalheirismo e a fraternidade de meus honrados e
distintos colegas de Senado.
Desejaria também que ouvisseis, com
paciência e tolerância, minha exposição, extreme de
qualquer laivo de demagogia ou despeito,
expressando, tão-sómente, o vero sentir de um
homem que procura servir à sua terra, sem outra
compensação que a esperança de vê-la, um dia,
mais feliz ou menos inditosa.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – V.
Exa. é sempre ouvido nesta Casa. com o maior
respeito e admiração.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Muito obrigado
a Vossa Excelência pela gentileza do seu aparte.
Minha tarefa não será agradável, nem a mim,
que, constrangidamente, a executo, nem a vós,
Senhores Senadores, que ireis ouvir, sôbre nossas
administrações, verdades desabonadoras, mas
verdades que preciso proclamar, por um dever de
consciência e de patriotismo.
Não me seria possível, nem lícito, silenciar
sôbre atos e fatos que interessam fundamentalmente
ao futuro do Estado que aqui, tão modestamente,
represento e ao qual tenho obrigação indeclinável de
servir.
O assunto é muito vasto, mas procurarei
resumi-lo na medida do possível.
Começarei fazendo uma rápida enumeração
dos trabalhos já executados pelo “Departamento
Nacional de Obras Contra as Sêcas” e seu
antecessor, a “Inspetoria Federal de Obras Contra as
Sêcas”, nos 49 anos de seu funcionamento,
apontando algumas de suas falhas, suas finalidades,
o custo das obras já concluídas, o modo como foram
aplicadas as verbas a ele consignadas, as
dificuldades e tardanças na sua distribuição, seus
retôrnos e seus extôrnos.
Farei justiça aos grandes profissionais que
passaram pela direção das Obras Contra as
Sêcas, dizendo porque não conseguiram concretizar
seus louváveis objetivos e algo do que o Go-
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vêrno da República poderá fazer para que vinguem
tais anelos.
Reproduzirei a opinião de técnicos competentes
sôbre os complexos problemas do Nordeste; exporei
dados estatísticos sôbre a zona flagelada, sua economia
e as precárias condições de vida de seu povo; mostrarei,
que nunca será possível harmonizar, socialmente,
populações econômicamente desniveladas, que a
incurável cegueira das administrações teima em
conservar cada vez mais distanciadas.
Lembrarei, depois, algumas passagens
esquecidas da história do Nordeste e da heroicidade
de seus filhos.
Farei, então, para terminar, uma interrogação
aos meus compatriotas.
Srs. Senadores!
Há 49 anos, o saudoso Presidente Nilo Peçanha
e seu ilustre Ministro da Viação, Senador Francisco
Sá, assinavam um decreto criando a “Inspetoria
Federal de Obras Contra as Sêcas”, visando um
combate sistemático à calamidade que vem
secularmente afligindo o Nordeste e seus habitantes.
Dir-vos-ei, em largos traços, o que têm feito
esta instituição e o “Departamento Nacional de
Obras Contra as Sêcas”, que a substituiu, neste
período de quase meio século.
Obras Executadas
Foram construídos, no chamado “Polígono das
Sêcas”, 543 açudes, com capacidade total de três
bilhões, seiscentos e oitenta e oito milhões
(3.688.000.000) de metros cúbicos dágua armazenável
e acham-se em construção quatro grandes reservatórios
que elevarão aquela capacidade a mais de cinco
bilhões e setecentos milhões de metros cúbicos.
Dessas barragens, 10 são submersíveis, com
a capacidade total superior a 650 milhões de metros
cúbicos.
Foram perfurados 4.207 poços, com uma
profundidade acumulada de 216.500 metros, sendo
conseguida uma vasão de 12 milhões, 495 mil litros
dágua por hora.
Construiu, também, a Inspetoria de Sêcas,
9.688 quilômetros de estradas de rodagem, de boas
características técnicas, obedecendo a um plano
geral de inter-comunicações dos Estados nordes-

tinos, agora entregues ao Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem, para
conservação.
Há poucos anos, foi criado pelo Ministério da
Viação o Serviço Agro-Industrial do Departamento de
Obras Contra as Sêcas, cuja direção foi entregue ao
Dr. Gonzaga Duque, professor da Escola Rural de
Viçosa.
Êste
ilustre
e
honrado
profissional
muito se tem esforçado por dar aos trabalhos
do Departamento
de
Sêcas, um cunho
prático e, sobretudo, um sentido social e
humano.
Pena é que não lhe tenham sido fornecidos os
elementos de que necessitava, para realizar um
vasto programa de melhoramentos agropecuários,
em todo o Nordeste.
Entretanto, com os parcos recursos
de que dispõe, já fez o bastante para
merecer o reconhecimento de todos os
nordestinos.
Despesas
A importância despendida pelo Departamento
Nacional de Obras Contra as Sêcas, em tais obras,
desde o início de seu funcionamento, atinge a soma
de quatro bilhões, quatrocentos e onze milhões,
quinhentos e noventa e sete mil, cento e setenta
e seis cruzeiros e noventa centavos (Cr$
4.411.597.175,90), até 1954, inclusive.
Aí estão, em ligeira resenha, os trabalhos
executados pelo Departamento de Sêcas e o total de
seu custo, até dois anos atrás.
Surge agora uma interrogação muito natural e
absolutamente justificada quando se trata de
qualquer empreendimento: teriam correspondido a
tão vultosos dispêndios os benefícios alcançados?
Para responder a esta pergunta teremos que,
preliminarmente, indagar qual a meta a ser atingida
pela Inspetoria de Sêcas.
Naturalmente, o principal objetivo colimado
pela administração, na construção de tais obras,
é a fixação do homem nordestino à sua gleba; e
êste objetivo só poderá ser alcançado com a
retenção de grandes massas d'água que permitam a
irrigação.
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Daí a necessidade imprescindível das
barragens e poços, sem os quais nada poderá ser
realizado em tal sentido.
Mas a captação das águas não é o fim, é
simples começo; e, sob o ponto de vista de sua
utilização racional, há que atender às diversas
finalidades, na seguinte ordem de prioridade:
1ª – Irrigação.
2ª – Captação de energia.
3ª – Piscicultura.
4ª – Abastecimento dágua às populações.
5ª – Contrôle das cheias (para evitar as
inundações).
6ª – Regularização das descargas.
7ª – Dessedentação dos rebanhos.
8ª – Navegação.
9ª – Atividades esportivas, turísticas e sociais.
10ª – Preservação e desenvolvimento das
espécies animais da região.
11ª – Contrôle dos sedimentos.
Convém
salientar
que
as
atividades
enumeradas nos quatro primeiros itens, têm, como
faz notar o atual Diretor do Departamento Nacional
de Obras Contra as Sêcas, um positivo caráter de
rentabilidade, o que vale dizer, de prioridade na sua
execução.
– Quais os recursos atribuídos ao
Departamento de Sêcas, para a realização das obras
a seu cargo?
Até 1934, lhe era destinada uma verba no
Ministério da Viação.
Mas, desde a Constituição de 34, um artigo
dessa Carta Magna destinou 3% do impôsto de
consumo para o combate às secas, dispositivo êste
renovado na Constituição de 46, – num e noutro
caso, com o voto do apagado orador que vos fala.
Desta verba, porém, 1% é recolhido a uma
caixa especial, no Banco do Brasil, e só pode ser
aplicada pelo Govêrno em despesas absolutamente
inadiáveis, nos casos de emergência.
Segundo dados colhidos no Departamento
Nacional de Obras Contra as Sêcas, já
foram recolhidos a essa Caixa de Emergência,
pelo Ministério da Fazenda, a importância de
dois bilhões, duzentos e cinqüenta e um
milhões, cento e cinqüenta mil cruzeiros (Cr$
2.251.150.000,00) dos quais foram entregues ao
Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas
as parcelas de cento e oitenta e três milhões,

e quinhentos mil cruzeiros (Cr$ 183.500.000,00) em
1951, a de sessenta e três milhões e duzentos e
cinqüenta mil cruzeiros (Cr$ 63.250.000,00) – em
1952 e a de cento e trinta e oito milhões e
quinhentos mil cruzeiros Cr$ 138.500.000,00) – em
1953.
A quantia restante foi distribuída pelo
Ministério da Fazenda a outros órgãos federais,
como o Banco do Nordeste, o D.N.E.R.,
departamentos do Ministério da Agricultura,
etc.
Veja bem o Senado como foi êsse dinheiro
distribuído. Não se podia, de forma alguma, fazer tal
distribuição.
As verbas anuais do D.N.O.C.S. correm
por conta dos 2 por cento garantidos pela
Constituição.
Temos assim, Senhores Senadores, dados
concretos sôbre as obras realizadas pelo
Departamento de Obras Contra os Sêcas, desde sua
fundação e as despesas por elas acarretadas ao
Tesouro Federal.
Oportuno é, agora, examinar os resultados
dêsse desajustamento de 47 anos entre as atitudes
do Govêrno Federal e as necessidades das
populações nordestinas.
Irrigação
Entre as medidas a serem tomadas contra o
fenômeno das secas, é de absoluta prioridade a
irrigação que, determinando a produtividade, cria o
ambiente indispensável à fixação do homem à terra.
Excusado é fazer o preconício de seus
benefícios, mundialmente reconhecidos, pois tem
sido ela sempre a mágica eliminadora de desertos e
criadora de civilizações, desde a mais alta
antiguidade, transformando em pomares e campos
virentes as terras áridas e semiáridas que constituem
as chagas dos continentes.
É conhecido "slogan" que, "para o homem
moderno não existe o deserto". E é por estarem disto
convencidos, que todos os administradores dignos
dêste nome, procuram valorizar pela irrigação as
terras maninhas que a natureza parecia haver
condenado à perpétua esterilidade.
Que fizemos nós neste sentido?
Alguma coisa, nos Estados do Sul,
quase nada na região nordestina, exa-
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tamente aquela para a qual a irrigação é uma
questão de vida ou morte!
E, entretanto, não tem sido por falta de
reclamações e advertências, pois, entre outros, há
muitos anos, indagava o sábio Oliveira Viana: "Por
que o deserto nordestino não foi ainda eliminado?
Por que êsse problema do nordeste, problema
secular, não teve ainda sua solução? Como se
explica o desinterêsse das classes dirigentes do país
por essa região das sêcas, que tem por centro o
Ceará e que abrange cerca de dez Estados, e onde
sofrem mais de cinco milhões de brasileiros?".
Que diria hoje o ilustre sociólogo quando, em
vez de cinco, são cêrca de vinte milhões de
compatriotas os que gemem sob o peso das
calamidades? É triste verificar que, apesar da
vastidão de suas terras semiáridas, o Brasil, com
uma área de, apenas 2.200.000 acres irrigados se
coloque na retaguarda do Peru, com 2.400.000; do
Chile, com 3.000.000; do México, com 5.700.000
(hoje certamente, bem maior); da Argentina, com
irrigação mais ou menos equivalente à área deste
último. Mesmo com os países subdesenvolvidos, o
confronto é ainda mais desolador: – Egito –
6.500.000; China – 47.500.000; Paquistão –
30.000.000; Índia – 35.000.000.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Com prazer.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Como sabe
Vossa Excelência, no começo do Govêrno do
Excelentíssimo Marechal Dutra, tive a honra de dirigir
o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas,
pelo curto prazo de oito meses.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Com grande
brilhantismo; aliás.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Obrigado
a Vossa Excelência. Percorri o Nordeste e
também a zona norte de Minas, que padecia de mal
idêntico ao daquela região de sêcas tremendas e
propus ao Govêrno, que o aceitou, incluir parte de
Minas Gerais no Polígono das Sêcas. Está
Vossa Excelência considerando o assunto no seu
ponto principal – o da irrigação da zona sêca do Nor-

deste. Afirmo, no entanto, com tôda a franqueza, que
é preciso que os homens públicos do Nordeste –
como Vossa Excelência está fazendo e certamente
já terá feito no passado...
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Depois
Vossa Excelência verá o que já fiz nesse sentido.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – ... se unam
e clamem, junto ao Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas, pela solução do problema da
irrigação. Quando dirigia aquêle Departamento,
diàriamente, era visitado por representantes dos
Estados abrangidos na zona das secas, que
reclamavam a construção de açudes, principalmente
particulares, para agradar aos chefes políticos locais,
desprezando o problema da irrigação, pelo qual me
batia, pedindo que se interessassem junto ao
Govêrno, no sentido da liberação das verbas, retidas
no Banco do Brasil. Só assim se poderá traçar o
programa de irrigação do Nordeste, redenção
daquela zona. Dou êsse depoimento, certo de que o
Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas,
seja qual fôr o seu diretor, tem todo o interêsse na
solução do gravíssimo problema, beneficiando
uma região que nos é muito cara – o Nordeste do
Brasil.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Agradeço o
magnífico aparte de Vossa Excelência que vem em
apoio do que estou expondo.
O
SR.
FRANCISCO
GALLOTTI:
–
Perfeitamente!
O SR. FERNANDES TÁVORA – (lendo).
Dos países evoluídos, nem vale a pena falar,
bastando lembrar que, na União Americana, 12 por
cento da produção agrícola derivam da irrigação e
representam em valor, 35 por cento das safras
anualmente colhidas naquele país, onde 21 por
cento de suas propriedades rurais trabalham, total ou
parcialmente, com irrigação. Só na Califórnia, o
Govêrno Americano já despendeu mais de
novecentos e cinqüenta milhões de dólares com
trabalhos dessa espécie.
Em Israel, cujas condições naturais
são extremamente adversas à exploração
agrícola
do
solo,
as
áreas
irrigadas
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quadriplicaram em sete anos. Em 1943, somavam
23.000 hectares; em 1951 – 51.000; em 1953 –
60.000; em 1955 – 80.000; e os trabalhos em
andamento asseguram 160.000 em 1960. É um
programa técnico e financeiro que repousa em pipeline de 2.70 metros de diâmetro e 100 quilômetros de
extensão, já em funcionamento e noutra, em
construção, numa distância de 200 quilômetros –
construídos com o auxílio de 100 milhões de dólares
concedidos pelos E.U.A.
Chega a parecer inconcebível o que êste
minúsculo Estado recém-nascido tem conseguido
arrancar de um verdadeiro deserto! Mas Israel é uma
nação de homens cultos e livres que resolveram
enfrentar, decididamente, a natureza e traçar seu
próprio destino.
Não é também, despiciência a lição que nos
ministram os inglêses e franceses em tôdas as
regiões submetidas à sua influência.
Sem falar no que fizeram os últimos na
Argélia, Tunísia e Marrocos, que constitui um
padrão de glórias para a civilização francesa –
basta lembrar o caso de Gezira, êsse
esguio triângulo de terra compreendido entre o Nilo
Branco e o Nilo Azul, em cujos 400.000
hectares irrigados pela represa do Sennar, os
inglêses fizeram brotar flôres e culturas,
transformando terras áridas e desertas num campo
virente, onde vivem felizes 20.000 lavradores,
concorrendo com uma parte substancial para a
receita do Sudão.
Nós, entretanto, que temos condições naturais
extremamente favoráveis à prática da irrigação, por
tôdos os processos em uso no mundo inteiro, por
gravidade e por elevado mecânica, por açudagem e
por bombas centrífugas, por meio de rios perenes
onde recursos intermitentes com água corrente ou do
subsolo por inflitração – de tôda forma, enfim –
andamos ainda criando comissões talvez para
deliberarem, se devemos ou não irrigar!
Só no trecho do médio São Francisco,
que vai de Petrolândia a Joàzeiro – há uma faixa
de 100.000 hectares propícia à irrigação,
onde poderíamos produzir enormes quantidades
de arroz nas várzeas imensas, formadas
de aluviões de grande capacidade produtiva,

mercê dos fertilizantes que ali se têm acumulado
no correr dos tempos. O mesmo se pode dizer
em relação nos vales dos outros rios do
Nordeste, sobretudo do Jaguaribe, cujas terras, no
dizer de O. Meara, poderiam ser exportadas como
fertilizantes e a respeito do qual proclamou Amo
Peares:
“Quem possui um vale como o do Jaguaribe,
não tem o direito de ser pobre”.
No seu magnífico parecer sôbre o projeto
do Deputado Maurício Joppert, relativo à
desapropriação de terras no Nordeste – lembra,
muito oportunamente, o Deputado Raimundo
Padilha que “em todos os projetos atinentes
às
secas,
prepondera,
como
fator
econômico, a irrigação, e como solução social, a
desapropriação”.
Mas, apesar das reiteradas manifestações de
parlamentares economistas, não cogitamos de
resolver êsses problemas, como se eles nada
significassem para a solução de nossas crises
climatéricas.
Dessa omissão, porém, não me julgo, culpado.
Peço a especial atenção do nobre colega,
Senador Francisco Gallotti, para êsse ponto a que se
referiu há pouco.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Com muita
honra, ouvirei V. Exa.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Quando
governava o país o Marechal Dutra, com êle me
entendi sôbre êste assunto, chamando sua atenção
para o êrro manifesto que vínhamos cometendo,
acumulando bilhões de metros cúbicos d'água nos
açudes do Nordeste, para a evaporação consumi-los,
sem que os utilizássemos no seu fim principal que é
a irrigação.
Concordou comigo o Presidente, indagando se
já havia estudos a respeito e com que recursos
poderiam ser atacadas tais obras. Quanto a estudos,
respondi-lhe nada poder afirmar, acreditando, porém,
que êles já deveriam ter sido feitos, em maior ou
menor proporção.
No
tocante
a
recursos
financeiros,
lembrei-lhe
que,
tratando-se
de
uma
obra
preventiva,
para
a
fixação
dos
deslocados por ocasião das calamidades, –
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o Govêrno poderia, talvez, mediante autorização do
Poder Legislativo, – mobilizar o depósito da Caixa de
Emergência, completando o que faltasse, com
créditos extraordinários. Concordou comigo o
Presidente, comprometendo-me eu a fazer uma
excursão pelo Nordeste, a fim de atualizar minhas
observações sôbre o assunto.
Cumprindo o que prometera, segui para o
Ceará, e, em companhia do Deputado Ademar
Távora e do Doutor Gonzaga Duque, Diretor do
Serviço Agro-Industrial do Departamento de Sêcas, –
visitei alguns dos maiores açudes do Ceará e da
Paraíba, colhendo valiosas informações que
gentilmente me proporcionaram aquele ilustre
técnico e seus competentes auxiliares.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Grande
técnico do Departamento Nacional de Obras Contra
as Sêcas.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – O maior no
assunto.
Voltando ao Rio, convocou-me o Marechal
Dutra para uma conferência com os Ministros da
Viação e da Agricultura. Expus, novamente, meu
ponto de vista, lendo, ao mesmo tempo, as notas
colhidas na excursão, demonstrando que, no
nordeste, havia apenas pequenos canais em alguns
açudes,
existindo,
porém,
já
estudados,
cientificamente, pelos competentes técnicos do
Instituto José Trindade, de São Gonçalo – mais de
cinqüenta e quatro mil hectares de boas terras
aluviais, apropriadas à irrigação e que essas
pesquisas continuavam ativamente.
Terminada a exposição, na qual fiz novo apelo
a favor da irrigação – disse-me o Presidente: "Estou
de acôrdo como que o Sr. acaba de expor, Senador,
mas como arranjar financiamento para essa obras?
Lembrei-lhe o que alvitrara em nossa
primeira entrevista. Interrompeu-me o Ministro
da Viação, com a seguinte declaração:
"Senador, o seu alvitre não tem mais razão
de ser, pois que essa importância da Caixa
de Emergência já está empenhada até 1951.
– Isso foi em 1947 – "Empenhada em
quê?" Perguntei-lhe. "Na construção da Es-

trada de ligação Rio-Bahia" – Respondeu o Ministro.
Ante semelhante afirmação, dei por terminada
a entrevista. Meti na pasta meus papéis e retirei-me,
pois nada mais tinha a fazer. Conversa fiada nunca
foi de meu agrado.
De tudo se infere que o honrado Marechal
Dutra, por ocasião de nossa primeira entrevista,
ignorava inteiramente a aplicação clandestina e de
longa data, do dinheiro da Caixa de Emergência, não
lhe cabendo, portanto, a responsabilidade do
criminoso desvio da verba constitucional, de que só
posteriormente tomou conhecimento.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Pois não.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Tenho
argumentos para corroborar a afirmação de V. Exa.
Lembro-me que justamente em 1946, ano em que
dirigi êsse Departamento – em 1947, assumi minha
cadeira, nesta Casa, como representante de Santa
Catarina, – mais de uma vez, falei com o Sr.
Presidente da RepúbIica sôbre essa repartição.
Contava Sua Excelência com essa reserva para
incrementar
os
trabalhos
no
Nordeste,
principalmente, o Plano de Irrigação a que me referi
há pouco.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Vê o nobre
colega que eu fazia inteira justiça ao Marechal Dutra.
Acredito, piamente, que S. Exa. desconhecia a
situação, tanto que quando lhe falei, pela primeira
vez, a êsse respeito, aceitou minha indicação.
E assim morreu, silenciosamente, minha
tentativa de incentivar a irrigação em terras do
Nordeste.
Depois disto, o Departamento de Sêcas tem
aberto alguns canais de irrigação nos açudes
General Sampaio e Aires de Souza, no Ceará; mas a
quantidade e lentidão com que são construídos,
estão em absoluta desproporção com as
necessidades daquela região.
Será possível que o Govêrno do Brasil
continue a negar ao Nordeste aquilo que
todos
os
povos
civilizados
distribuem,
larga
manu,
às
suas
colônias
e
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protetorados, para ajudá-los a vencer na luta contra
a natureza?
Venho acompanhando, de perto, as atividades
da Inspetoria e, posteriormente, do Departamento de
Obras Contra as Sêcas – sempre observando falhas
e erros lamentáveis que os Govêrnos sucessivos não
puderam ou não se interessaram em corrigir.
E o principal e mais imperdoável dêsses erros
foi a falta de um verdadeiro planejamento, no qual
ficassem estabelecidas as prioridades das obras a
serem atacadas, como os respectivos orçamentos e
prazos em que deveriam ser realizadas.
Como é possível compreender que se iniciem
trabalhos de tamanho vulto, sem aquelas medidas
rudimentares, a começar pela garantia do seu
financiamento?
Pois nada disto se fez, e o Departamento de
Sêcas na sua vida-semissecular tem se limitado à
execução de programas parciais, ditados quase
sempre por circunstâncias do momento.
E' verdade que alguns de seus Diretores,
conseguiram imprimir a essas obras uma certa
programação, como aconteceu com o Dr. Luiz Vieira,
que organizou os sistemas do Jaguaribe, Acaraú,
Alto Piranhas e Açú, que deveriam ter prioridade.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Muito
bem.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Não é
menos verdade que, por desidia ou má vontade do
Govêrno Federal, aquele competente e operoso
profissional não os pode realizar, abandonando o
cargo.
Todos sabem que as verbas do D.N.O.C.S.
sempre são recebidas com grande atraso e as
correspondentes ao primeiro semestre de cada
ano nunca são distribuídas antes de maio ou
junho, com grave desprestígio para a administração
e dano para os funcionários, entregues à voracidade
insaciável dos agiotas. O nobre Senador Francisco
Gallotti conhece o fato muito bem.
E,
quando
um
chefe
distrital
do
Departamento
implora
com
povos
mais

de pressa na distribuição das verbas, ninguém o
atende.
Quer o Senado uma prova do que acabo de
afirmar? Pois leia esta nota, publicada, há poucos
meses em todos os jornais desta capital.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Permito-me lembrar ao nobre orador
que falta apenas um minuto para o término da hora
do expediente.
O SR. ONOFRE GOMES (pela ordem): – Sr.
Presidente, requeiro a V. Exa. consulte o Plenário
sôbre se consente na prorogação regimental da hora
do expediente, a fim de que o nobre Senador
Fernandes Távora possa concluir seu importante e
oportuno discurso.
O SR. PRESIDENTE: – A Casa acaba de ouvir
o requerimento do nobre Senador Onofre Gomes.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Continua com a palavra o nobre Senador
Fernandes Távora.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Sr.
Presidente, agradeço a gentileza do ilustre colega,
Senador Onofre Gomes, e do Senado, que me acaba
de conceder a prorrogação do prazo regimental, a
fim de que termine meu discurso.
Dizia, Sr. Presidente, que o "o Ministro da
Fazenda submeteu à consideração presidencial o
processo em que o titular da Viação solicitava
adiantamento da ordem de cento e cinquenta
milhões de cruzeiros ao Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas, às conta da dotação
orçamentária do exercício de 1956. O Presidente
exarou êste lacônico despacho: "Indeferido –
Arquive-se".
Junte-se a tão boa vontade o anacronismo
intolerável do Código de Contabilidade da República
e não será difícil avaliar os tormentos de um diretor
de Obras contra as Sêcas que deseje trabalhar.
E'
claro
que,
ao
encampar
o
pedido do Diretor do Departamento de Sê-
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cas, o Ministro da Viação tinha sérios motivos para
fazê-lo. Mais claro é ainda que, ao Ministro da
Fazenda e ao Presidente da República nada
importavam as dificuldades em que se debatia
aquêle alto funcionário e os prejuízos que tal decisão
iria causar ao serviço público.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permite V.
Exa. pequena sugestão?
O
SR.
FERNANDES
TÁVORA:
–
Perfeitamente.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Talvez V.
Exa. e outros representantes do Nordeste já
tenham tido a idéia, peço, no entanto, ao nobre
colega que aceite a sugestão de quem já dirigiu
êsse Departamento, bem como outros setores
da atividade Federal. Insista num convite ao Sr.
Ministro da Viação e Obras Públicas para que S.
Exa. sinta, como brasileiro, o que é a sêca no
Nordeste. Estou certo de que, seja qual fôr o titular
da Pasta, há de retornar ao Rio de Janeiro com
outras disposições, inclusive a de influir para que o
Govêrno dê o amparo necessário à salvação do
Nordeste. Insista, peça, implore, leve o Comandante
Lucio Meira da região; e V. Exa. não terá perdido o
seu tempo.
O SR. FERNANDES TAVORA: – Se a boa
vontade dos Ministros dependesse simplesmente do
meu pedido, naturalmente eu o faria.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Arraste-os.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Apenas não
tenho, como o ilustre colega, a esperança de que a
visita do Senhor Ministro da Viação e Obras Públicas
influa na atitude do Govêrno Federal para com o
Nordeste.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Influirá.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Outros
Ministros já visitaram o Nordeste, e o problema
permaneceu. Prometem – talvez nem o Sr.
Juscelino Kubitschek seja capaz de igualá-los em
promessas – mas, no fim, tudo continua na
mesma.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – V. Exa. não
desista.

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Agradeço,
no entanto, o conselho de V. Exa., patriota e
experimentado.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Estou
pronto a ir ao Nordeste, com V. Exa. e o Sr. Ministro
da Viação e Obras Públicas: e, com a autoridade de
Diretor do Departamento, ajudarei aquêle titular a
conhecer, de perto, aquela região.
O SR. FERNANDES TAVORA: – Agredeço,
de antemão, o serviço que V. Exa. se propõe a
prestar ao Nordeste.
(Lendo):
Por mais incrível que pareça, mais de uma
vez, a circunscrição do Ceará tem devolvido ao
Tesouro Federal dezenas de milhares de cruzeiros, a
título de saldo, não os havendo empregado, ao que
tudo indica, em obediência a ordens secretas
superiores. Uma semelhante economia não merece,
sequer, o qualificativo de sordidez, porque toca as
raias da irresponsabilidade...
Mas, há causa mais grave ainda: o Executivo
Federal, como já foi dito, ex-propria autoritate, lançou
mão do depósito da Caixa de Emergência, para fins
inteiramente diferentes do prescrito pela nossa Carta
Magna, sem dar a menor satisfação ao Poder
Legislativo.
Contra tal ato, cujo simples enunciado espanta
a quantos tenham alguma noção de direito – nenhum
poder se ergueu para chamar a contas os autôres de
tal desrespeito à Constituição!.
Em se tratando de benefícios, ao Nordeste,
não é possível esquecer o nome do Dr. José
Américo de Almeida, que, no seu primeiro período
ministerial, teve de agir de acôrdo com as
circunstâncias do momento; e, no segundo, os
acontecimentos de 24 de Agôsto não lhe permitiram
pôr em execução um vasto programa que, por
indicação sua, chegou a traçar seu ilustre auxiliar,
Dr.
Ribeiro
Gonçalves,
então
Diretor
do
Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas.
Também é de justiça salientar que
o
ilustre
técnico
Dr.
Vinicius
Berredo
sucessor do Dr. Luiz Vieira, tudo fêz

– 121 –
por seguir as diretrizes do seu antecessor, prestando
assim, bons serviços ao Nordeste.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – V. Exa. faz
justiça ao Dr. Vinicius Berredo.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Grande
profissional e homem de bem.
Uma das maiores necessidades em todo êsse
problema complexo do Nordeste, é a transformação
do D.N.O.C.S. em autarquia, pois a carência de
autonomia vem colhendo, de modo absurdo, a ação
dos diretores daquêle Departamento, que muito
pouco podem decidir dentro de suas restritas
atribuições.
Há muito tempo, vozes autorizadas se
levantam exigindo essa transformação, mas o
projeto que a ela se refere, há anos se vem
arrastando, lentamente, pelas Comissões da
Câmara, porque ao Govêrno não interessa
apressar-lhe a tramitação. Entretanto, nada mais
necessário que essa autonomia do Departamento
de Sêcas.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permite . V.
Exa. outro aparte?
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Com prazer.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Além da
criação dessa autarquia, será também benéfica a
mudança da Direção Geral, para a região nordestina
a fim de que conheça melhor as necessidades
locais.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Ilustre
colega, nós, do Nordeste, estamos cansados de
reclamar, mais Vossa Excelência sabe que as vozes
de lá chegam aqui muito apagadas, e não têm a
fôrça necessária para convencer.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Talvez o
nobre orador, no íntimo, indague porque não tratei,
quando Diretor do Departamento, da mudança da
sede do Rio de Janeiro para o Nordeste, ou, mais
precisamente para Fortaleza. Tratei, Excelência, mas
não encontrei caminho aberto.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Então V.
Exa. me está dando inteira razão.

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Na
fundação da autarquia, essa deve ser uma condição.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Sem ela
nada se poderá fazer.
Se ela já existisse, o Diretor, com autoridade para
escolher seus auxiliares e pagar-lhes melhormente, teria
evitado os vultosos prejuízos verificados em Quixabinha
e outros açudes, cujas fundações ficaram inutilizadas
pela inexperiência de jovens engenheiros que neles
trabalham, com parca remeneração.
Sôbre êste assunto, faz-se mister lembrar a
opinião de abalizado técnico H. W. Singer: "Uma
solução possível seria convencer o D.N.O.C.S. numa
autarquia, libertando-o, assim, das formalidades
minuciosas do Parlamento.
No caso dos grandes açudes, o objetivo
principal deve ser a utilização imediata e mais
completa do potencial de irrigação".
Anunciou a imprensa que o Senhor Juscelino
Kubitschek "intenta a coordenação dos programas
federais, criando, no "Conselho de Desenvolvimento",
o "Grupo de Trabalho" para a recuperação e
progresso do Nordeste".
A Comissão é numerosa e tem o prazo de dois
anos para realizar essa coordenação . Não creio,
porém, que chegue a um resultado positivo. O
problema do Nordeste é muito sério e complexo e
não poderá ser resolvido burocràticamente através
de pessoas sem perfeito conhecimento daquela
região e de suas necessidades.
Se o Govêrno pretende, realmente, solucioná-lo,
apele para homens da envergadura cívica de Marcondes
Ferraz, Maurício Joppert, Lucas Lopes, Gonzaga Duque,
Luiz Vieira, Vinicius Berredo, Ribeiro Gonçalves,
Pompeu Sobrinho, em cujo patriotismo, saber e
experiência comprovados, poderia encontrar equação
conveniente êsse tremendo problema que, há mais de
400 anos, tortura o Nordeste e envergonha o Brasil.
Sabemos que quase todos êles lutam com a escassez
do tempo, ante as responsabilidades assumidas, mas
creio bem que nenhum dêles regatearia sua colaboração
a essa obra de redenção da terra flagelada.
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Estudos e relatórios de cientistas ilustres não
nos faltam. Bastaria que os nossos burocratas
agissem com boa vontade, fornecendo sem delongas
a essa comissão de verdade, os informes
necessários à conclusão almejada. E, se não
bastassem os dados existentes, poderia o Govêrno
solicitar a cooperação de sálarios estrangeiros, para
obtenção dos elementos que nos faltassem.
Se essa medida fundamental não fôr tomada,
o Govêrno da União continuará na sua criminosa
política do "laisser faire", cortando, implacàvelmente,
as verbas destinadas a obras inadiáveis à
recuperação das terras, retardando de 6, 8 ou mais
meses as que distribui e gastando quantias enormes
em obras de emergência, atabalhoadamente,
planejadas na ocasião em que as calamidades,
inopinadamente, nos baterem à porta, julgando,
talvez, nossos admiráveis estadistas que essas
realizações esporádicas e essas economias
mesquinhas os ajudarão a equilibrar as nossas
destroçadas finanças e a dominar a empavesada
inflação que os arrasa!...
Tratando do Projeto de Planejamento Global
para o Nordeste do Brasil, diz Stefan H. Robock,
Técnico em Desenvolvimento Econômico das
Nações Unidas junto ao Banco do Nordeste do
Brasil: "Não existindo informações adequadas e
tradição de planejamento, os denominados
problemas do Nordeste vêm sendo identificados
através de um pequeno número de observações
pessoais assistemáticas e não científicas e
compreensões emocionais, por pessoal não
preparado cientificamente para a tarefa".
Inegàvelmente, alguns dos problemas assim
identificados, são objetivos e sólidos para programas
de desenvolvimento, outros não. Mas nenhum dêles
tem sido exposto ou considerado em relação ao
conjunto da situação regional. Isso, entretanto, teria
substancial importância em relação aos méritos dos
programas já adotados ou propostos para o
Nordeste. Os programas regionais adotados
possuem sérias características limitativas.
Alguns
dos
programas
mais
importantes, no Nordeste, têm a limitação
de serem relativos aos efeitos e não as

causas; são de natureza defensiva, como "contra as
sêcas", ao invés de afirmativas, no sentido de
promover o desenvolvimento econômico.
Programas positivos, para aumentar a renda e
o emprêgo regionais, tais como a expansão da
mineração da indústria, podem, através da
diversificação da economia regional, ser mais
efetivos do que programas meramente defensivos,
para aliviar os efeitos das secas, objetivo, êsse que
afinal, seria alcançado com a execução daqueles
programas positivos.
A realização de todos os programas é
severamente limitada pela inadequação do
planejamento antecipado e das informações
factuaes necessárias, que são produzidas no
processo de planejar. Outra deficiência é a de que
os programas adotados e os recursos requeridos
para levá-los a cabo, satisfatòriamente, não têm
sido relacionados às perspectivas dos recursos
totais disponíveis para os programas de
desenvolvimento regional.
Consequentemente, os recursos financeiros
têm sido geralmente insuficientes para a
multiplicidade dos programas iniciados. A falta quase
absoluta de coordenação entre os programas
regionais, é um aspecto amplamente reconhecido,
mas têm facassado fragorosamente vários esforços
para
assegurar
coordenação,
quer
compulsòriamente, através de Comissão de alto
nível administrativo (é o caso da comissão
organizada pelo Presidente Juscelino Kubitschek),
quer voluntàriamente, por iniciativa de várias
instituições.
Continuando, diz Robock: "um alto nível de
preparo técnico nos diversos escalões de Trabalho é
básico para a coordenação".
Quanto à sua factibilidade, vincula-se,
necessàriamente, a uma visão global prévia da
econômia regional e, depois, a que as diversas
instituições de desenvolvimento econômico contem
com pessoal experiente em planejamento orientado
no sentido de relatar o desenvolvimento regional.
Embora vultosas verbas governamentais estejam
sendo aplicadas no Nordeste, longe estão de atender a
tôdas as necessidades "aparentes" nos setores de
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educação, saúde, transporte, energia, agricultura,
mineração
e
outras.
Diante
da
limitada
disponibilidade de recursos, impõe-se uma seleção
entre os programas viáveis, em têrmos de
prioridades, e consideração o fator tempo.
As prioridades deverão fundamentar-se em
estudos precisos, análises e discussões conjuntas,
entre setores administrativos e técnicos. A situação
atual, diz o ilustre técnico, é inadequada e imprópria,
havendo empenho simultâneo em todos os setores,
sem uma coordenação central no planejamento ou
na execução, com desperdício de recursos e
resultados insatisfatórios.
Um projeto nesse sentido deveria contar com
o apoio integral do Presidente da República, para ter
assegurada a imprescindível colaboração de várias
instituições governamentais, no tocante a formação
de dados, informações, pessoal e serviços.
Quanto aos objetivos, diz ainda o notável
técnico: "Particular ênfase dar-se-ia às inter-relações
dos vários setores e ao enquadramento do Nordeste
na econômia nacional".
Dados são êstes, muito importantes, a serem
apreciados por quem se abalançar a um
planejamento
verdadeiramente
científico,
do
problema das sêcas, no Nordeste do Brasil.
O Pôrto de Fortaleza
Orós e o pôrto de Fortaleza foram sempre e
continuam a ser dois grandes sonhos dos cearenses.
Sôbre o primeiro, diremos depois, o bastante
para significar o desconsôlo dos filhos daquela terra;
vamos agora dizer algo sôbre o segundo, cuja história
não é menos referta de amarguras e disilusões.
Não me proponho fazer a narrativa de tôdas
as peripécias que, há mais de um século vêm
colorindo de estranhos matizes, a história dêste
sonho, que parece interminável. Basta dizer que, na
monarquia, foi a construção dêsse pôrto contratada
com uma firma inglêsa, que chegou a construir um
grande molhe paralelo à cidade, determinando o
assoriamento completo do espaço entre uma e outro.
Depois
de
algumas
tentativas
infrutíferas de desobstrução, foi rescindido

o contrato, e abandonado o chamado plano
Hokschow, recebendo a firma uma indenização.
Durante longos anos, continuou o Ceará a
reclamar um pôrto, sem que os sucessivos governos
o atendessem. Ao tempo do primeiro govêrno do
Presidente Vargas, mandou o Departamento de
Portos e Canais a Fortaleza o engenheiro Hor-Meyll
que, durante muitos meses, fêz sondagens na
enseada de Mucuripe, determinando a direção dos
ventos e correntes, concluindo por um magnífico
relatório em que aconselhou a construção do pôrto
naquela enseada.
Exercendo, então, a Interventoria do Ceará,
entendi que deveria interessar no assunto a
grande e conceituada firma construtora Christiani
& Nielsen, convidando-a a mandar um engenheiro
acompanhar os trabalhos do Doutor Hor-Meyll, o
que foi feito.
Terminados os estudos, aquela Companhia
entregou uma bela planta para o pôrto de Mucuripe
acompanhada de memorial em que eram
claramente explicadas as condições em que ela se
propunha a construir o ancoradouro, no prazo
máximo de 3 anos.
Eram as seguintes: 27 milhões e 300 mil
cruzeiros, em 3 prestações que seriam pagas da
seguinte forma: 8 milhões, no fim do primeiro ano,
após a entrega do serviço realizado e aprovado pelo
fiscal federal; a 2ª, no fim do 2º ano, na mesma
importância e nas mesmas condições: e a 3ª, ao
término do 3º ano, quando seria entregue o pôrto em
pleno funcionamento, com guindastes, armazéns,
etc.
Deixando a Interventoria em meiados de 1931,
não fiquei a par das razões que levaram o
Departamento de Portos e Canais a optar pela
construção do chamado "Pôrto-Ilha", que não
passaria de precário ancoradouro, em mar aberto.
Sei, porém, que, feita a concorrência, foi
vencedora a firma Christiani & Nielsen.
Com a eclosão da II Grande Guerra, aquela
firma apresentou ao Interventor Menezes Pimentel
um memorial em que demonstrava não lhe ser
possível realizar a construção do pôrto nas
condições estipuladas na concorrência, só
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podendo cumprir o contrato mediante o aumento de
10% sôbre o custo total, em virtude da alta súbita
dos preços dos materiais.
O Interventor, julgando-se incompetente para
resolver o caso, entregou sua solução ao
Departamento de Portos e Canais. Êste nomeou
uma comissão de engenheiros que elaborou um
parecer favorável à concessão do aumento, o qual,
inexplicàvelmente, à última hora, por intervenção do
Major Roberto Carneiro de Mendonça, aquela
Comissão deixou de assinar.
Não sendo atendida, a firma Christiani &
Nielsen desistiu da construção, perdendo, embora, a
caução que fizera de 150 mil cruzeiros para a
concorrência.
A mesma concessão foi feita, depois, à
"Civilhydro", companhia que acabou obtendo
permissão para realizar a obra em Mucuripe. Essa
companhia que não era a mais indicada para
semelhante realização, começou por atacar a
construção do quebra-mar, antes da conclusão do
desvio da estrada de ferro que deveria transportar a
pedra de Monguba a Mucuripe; e, quando terminado
aquêle, tombou no mar o grande guindaste Titan,
interrompendo-se os trabalhos por muitos meses.
O grogne parado em águas rasas, havia de
determinar, forçosamente, o assoriamento que se
processou de ambos os lados do quebra-mar.
A construção arrastou-se durante anos e a
"Civilhydro", depois de consumir três ou quatro
dezenas de milhões de cruzeiros, rescindiu o
contrato, entregando ao Estado mil e tantos metros
de quebra-mar, e quatrocentos metros de cais, que
nem sequer tinham a consistência necessária para
sustentar guindastes!
Há cêrca de um ano, foi feita uma dragagem
que, embora incompleta, tem permitido a atracação
ao cais de navios de pouco calado.
Algum tempo depois, o Deputado Paulo
Sarasate obteve um crédito de 40 milhões de
cruzeiros, que não foi aplicado, por não se saber o
que fazer em face do crescente assoriamento.
Só então ocorreu ao Departamento
de Portos e Canais aquilo que deveria

ter sido o seu primeiro cuidado: consultar um laboratório
técnico sôbre as condições em que deveriam, construir o
pôrto! O fato dispensa comentários...
Atualmente, o Governador Sarasate, no decidido
empenho de dotar Fortaleza de um pôrto, tudo tem feito
pela continuação das obras, que já estão sendo
reiniciadas no prolongamento do quebra-mar e serão,
também, no aumento do cais. Desde o comêço de seu
govêrno, providenciou sôbre o fortalecimento do cais,
para o funcionamento dos guindastes, a construção de
armazéns
e
eletrificação,
assim
como
da
terraplenagem de grande área fronteiriça ao cais.
Eis, em resumo, a história de um pôrto, que
não ficará mal colocada entre as de "Mil e Uma
Noites"...
Alguns dados estatísticos
Nunca será possível resolver, em maior ou
menor escala, o problema das sêcas, sem
atendermos aos ensinamentos ministrados pelos
dados estatísticos, único e insubstituível guia a
iluminar a estrada que devemos percorrer, se
quisermos, realmente, modificar a triste situação em
que se encontra o Nordeste, no seio da Federação.
Êles nos demonstram, na imparcialidade dos
números, que o trabalho do nordestino é o menos
renumerado do País, que sua renda per capita foi
mais baixa que a das populações das demais
regiões brasileiras, durante o período de 1947 a
1954; – que sua renda anual (2.900 cruzeiros) no
biênio 1953-54) representa apenas 39% da renda
nacional e 39,26% da média das regiões Leste e Sul,
respectivamente; – que o Nordeste, ocupado
naquêle tempo por 24% da população brasileira
produziu apenas 10% da renda nacional – enquanto,
na zona sul, 33% da população, produziram 49% da
renda do Brasil; que a média da renda per capita
econômicamente ativa do Nordeste, no biênio 195354 foi de, aproximadamente, 84 mil cruzeiros,
enquanto nas regiões de Leste e Sul, foi da ordem
de Cr$ 19.000,00 e Cr$ 36.000,00, respectivamente,
o que representa um aumento de 88% no Nordeste,
– 112, no Leste e 195 no Sul, em relação aos da-
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dos de 1947 – 48; – que, entre os biênios 1950 –
1951 e 1953 – 1954, a renda per capita da
população total aumentou de 64% no Sul, e de
apenas 38% no Nordeste; que as atividades
primárias nordestinas, além de proporcionarem uma
renda média anual bastante reduzida, absorvem uma
percentagem
bem
maior
da
população
econômicamente ativa; que a parte da população
econômicamente ativa do Nordeste, ocupada nas
indústrias, obteve uma renda média anual de Cr$
10.400,00, em 1950, contra Cr$ 20.300,00 na zona
Leste e Cr$ 22.200,00 na zona Sul; – que, de 1951 a
1955, seu movimento marítimo foi de 17.399.596
toneladas no valor de 11 bilhões 97 milhões e 650
mil cruzeiros, para exportação e 11 bilhões 528
milhões e 38.000 cruzeiros para a importação, num
movimento total de 61 milhões, 472 mil e 64
toneladas, no valor de 188 bilhões e 177 milhões
para a exportação; – que a sua exportação (do
Nordeste) lhe deixou quase 50% de saldo em divisas
estrangeiras, consumidas pelas transações em
comércio interno e, afinal, transformado em deficit; –
que os empréstimos e investimentos nacionais ou
estrangeiros são irrisórios em face dos concedidos
aos Estados das zonas Leste e Sul.
Eis Senhores Senadores, em ligeiro confronto,
a situação lamentável e precária do Nordeste. Dir-seia que tratamos de povos totalmente diferentes tais
os contrastes que parecem separar-nos, nos campos
econômico e social.
Creio, entretanto, que não precisarei declinar
aqui, em relação aos nordestinos, sua ascendência,
sua língua, sua religião, sua Pátria!
Qual a causa dessas diferenças que,
infelizmente, se vão adensando no correr dos anos,
com grande pesar e tristeza de todos os patriotas?
Tivemos nós, os nordestinos, a desventura de
povoar uma terra que a natureza castiga, sem
clemência, e, há mais de 400 anos, açoitados pelas
calamidades, percorremos, em desatino, todos os
caminhos do universo, fugindo, sem descanso à
inexorabilidade do nosso fado!
Nessa
interminável
jornada
de
Ashaverus, continuamos quase sós, pois

os Cirineus que nos procuram ajudar, o fazem
canhestramente, por carência de fôrça ou mingua de
afeição...
Bem quiséramos que em nenhuma das pontas
dêsse dilema se enquadrassem as nossas
desventuras mas, como afirma Oswaldo Spengler, "a
lógica do destino jamais tomou conhecimentos dos
desejos humanos"...
Dos números acima expostos, ressalta uma
conclusão inconstestável: a existência de dois
Brasis: um, protegido pela natureza, e pelos
govêrnos, enriquecendo e progredindo, sem tropêço;
outro castigado pelas calamidades e esquecido pelos
Podêres Públicos, que, de longe em longe, lhe atiram
migalhas!
Alegarão alguns que muito já despendeu a
nação com as obras do Nordeste, o que é exato.
Menos verdade também não é que tais auxílios,
por culpa das administrações que os concediam, estão
longe de justificar as verbas consumidas.
Para comprová-lo, basta citar o que sucedeu
ao plano Epitácio, abandonado abruptamente pelo
sucessor daquele eminente nordestino, após o gasto
de centenas de milhões de cruzeiros – justamente
quando, após um longo e dispendioso preparo, tudo
estava pronto para a realização das grandes obras.
Mas, o que a maioria dos brasileiros não sabe,
mesmo porque disso jamais cogitou – é que essa
enorme sobrecarga no débito levado à conta do
Nordeste – não lhe trouxe o menor benefício!
Muito ao contrário, como adiante se verá!
Ignoram também que as companhias
contratantes Northon Grifitts e Dewith P. Robinson
não encontraram diversas coisas que lhes haviam
sido asseguradas nos respectivos contratos, a
começar pelo estudo das fundações dos grandes
açudes e do preparo das bacias hidráulicas, de que a
Inspetoria de Sêcas não cogitara, o que retardou
muito o início dos trabalhos, com grande e inútil
dispêndio para o País.
Muito
poucos
sabem
que,
por
ordem da administração, o salário dos
operários era pago em vales, assinados
por engenheiros, e só de longe em longe
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eram trocados por moeda legal, determinando êsse
fato uma terrível agiotagem que atingia 40 a 50% do
valor daquelas promessas de pagamento.
E, como nem todos se submeteram a essa
extorsão mais de 8 milhões de cruzeiros ficaram nas
mãos dos infelizes operários sob a forma de vales,
quando foram suspensas aquelas obras. Em vão
procuraram os pobres trabalhadores receber a
importância de seus salários, pois uma comissão
parlamentar, na Constituinte de 34, declarou sem
nenhum valor os aludidos vales, apesar dos meus
esforços em contrário.
Passados alguns anos, por suprema ironia, a
importância
daqueles
vales
foi
recebida
integralmente por um agiota.
Por mais que nos custe crer, tão cruel esbulho
e tão espantosa iniquidade foram perpetrados por
uma administração brasileira!
Eis o que lucrou o Nordeste com as projetadas
"grandes obras" do malogrado plano Epitácio
Pessoa: centenas de milhões de cruzeiros levados a
seu débito, no balanço de contas da Federação, sem
o menor proveito para seus filhos; – a exploração
cruel dos seus trabalhadores, que perderam a maior
parte dos seus salários por creditarem na honra da
administração do país, – e uma ótima e custosa
maquinaria que a ferrugem e os empréstimos (que a
tanto montam certas vendas anunciadas) vão,
naturalmente, consumindo.
Esquecia-me de enumerar, entre os proventos,
mais uma esperança morta e a imensa melancolia de
um grande sonho desfeito...
O viajor que transitar pela longínqua cidade de
Orós, no interior do Ceará, poderá, como o deputado
Colombo de Souza, presenciar um espetáculo de
simplicidade emocionante: um velho funcionário do
Departamento de Sêcas, zelador da imponente usina
que foi a Casa de Fôrça da Firma Dewith Robison,
naquela localidade, – uma vez por semana, como
quem executa um ritual sagrado, faz funcionar suas
poderosas máquinas, talvez para assegurar-se de
que ainda vive sua irmã de solidão. Depois, em rude
tamborete, senta-se à porta do edifício sob sua
guarda, com o cansado olhar embebido no horizonte,

certamente a sonhar com a volta daquelas passadas
atividades que a usina comandava, numa fagueira
promessa de venturas aos seus irmãos de bêrço.
Velha e indormida sentinela que bradas em
vão na casa solitária, talvez um dia alguém responda
ao teu apêlo. Continua a sonhar, admirável
nordestino, que representas, sem disto te dares
conta, a imortal esperança de teu povo e a singela
grandeza de tua raça! (Muito bem, Muito bem,
Palmas. O orador é cumprimentado).
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
número 390, de 1956, que cria o Museu Nacional de
Imigração e Colonização na cidade de Joinville,
Estado de Santa Catarina, e dá outras providências,
tendo Pareceres Favoráveis, sob números 385 a
387, de 1957, das Comissões: de Constituição e
Justiça; de Educação e Cultura; e de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Foi enviado à Mesa,
pelo nobre Senador Othon Mäder, um requerimento,
que vai ser lido.
E' lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 221, DE 1957
Nos têrmos dos artigos 126, letra f, e 155, letra
b, do Regimento Interno, requeiro adiamento da
discussão do Projeto de Lei da Câmara número 390,
de 1956, a fim de ser feita na sessão de 14 de junho
próximo.
Sala das Sessões, em 6 de junho de 1957. –
Othon Mäder.
O SR. PRESIDENTE: – Em obediência ao
voto do plenário, retiro o projeto da Ordem do Dia,
para reincluí-lo na sessão de 14 de junho próximo.
Discussão
única
do
Projeto
de
Lei da Câmara número 9, de 1957, que
concede o auxílio de Cr$ 500.000,00 à Escola
Gratuita
de
Alfabetização
"Champanhat",
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tendo Parecer Favorável, sob número 388, de 1957, sões: de Constituição e Justiça, favorável, com as
da Comissão de Finanças.
emendas que oferece de números 1-C e 2-C; de
Finanças favorável ao projeto e às emendas da
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Comissão de Educação e Cultura.
Não havendo quem peça a palavra encerrarei
a discussão. (Pausa).
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
Encerrada.
projeto e as emendas.
Em votação.
Não havendo quem peça a palavra encerrarei
Os Senhores Senadores que aprovam o a discussão. (Pausa).
projeto
queiram
permanecer
sentados.
Encerrada.
(Pausa).
Em votação as emendas.
Está aprovado.
Os Senhores Senadores que aprovam as
E' o seguinte o projeto aprovado, que vai à emendas números 1-C e 2-C, queiram permanecer
Sanção:
sentados. (Pausa).
Estão aprovadas.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
São as seguintes as emendas aprovadas:
Nº 9, DE 1957
EMENDA Nº 1-C
(Nº 1.389-B, de 1956, na Câmara dos Deputados)
Ao art. 1º:
Acrescente-se depois das expressões "no
Concede o auxílio de Cr$ 500.000,00 à Escola
Estado de São Paulo"... o seguinte:
Gratuita de Alfabetização "Champanhar".
"...entre os estabelecimentos subvencionados
O Congresso Nacional decreta:
pelo Govêrno Federal".
Art. 1º E' concedido, no corrente
exercício, o auxílio de Cr$ 500.000,00
EMENDA Nº 2-C
(quinhentos mil cruzeiros) à Escola Gratuita de
Alfabetização "Champanhat", que funciona sob a
Ao art. 2º:
orientação da União Brasileira de Educação e
Onde se lê:
Ensino dos Irmãos Maristas, no Distrito
"...pelo Ministério da Fazenda".
Federal.
Leia-se:
Art. 2º A despesa prevista nesta lei correrá
"...pelo Ministério da Educação e Cultura..."
à conta da dotação constante do orçamento em
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto
vigor,
destinada
ao
desenvolvimento
da assim emendado.
Campanha
de
Educação
de
Adultos
e
Os Senhores Senadores que o aprovam
Adolescentes, anexo do Ministério da Educação e queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Cultura.
Está aprovado.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de
É o seguinte o Projeto aprovado, que vai à
sua publicação, revogadas as disposições em Comissão de Redação:
contrário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 32, DE 1957
Discussão única do Projeto de Lei da
(Nº 1.454-C-1956, na Câmara dos Deputados)
Câmara número 32, de 1957, que concede a
inclusão
da
Faculdade
de
Farmácia
e
Odontologia Ribeirão Preto, no Estado de São
Concede a inclusão da Faculdade de
Paulo, entre os estabelecimentos subvencionados Farmácia e Odontologia de Ribeirão Prêto, no
pelo Govêrno Federal, tendo Pareceres, sob Estado de São Paulo, entre os estabelecimentos
números 390 a 392, de 1957, das Comis- subvencionados pelo Govêrno Federal.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida, nos têrmos do artigo 17
da Lei número 1.254, de 4 de dezembro de 1954, a
inclusão da Faculdade de Farmácia e Odontologia de
Ribeirão Prêto, no Estado de São Paulo, sendo-lhe
atribuída, de acôrdo com o disposto no artigo 16
daquela Lei, a subvenção anual de Cr$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil cruzeiros).
Art. 2º É o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
cruzeiros) para atender ao pagamento da subvenção
à Faculdade de Farmácia e Odontologia de Ribeirão
Prêto, no exercício de 1957.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a
matéria da Ordem do Dia.
Tem a palavra o nobre Senador Rui Palmeira,
primeiro orador inscrito para esta oportunidade.
O SR. RUI PALMEIRA *: – Senhor Presidente,
cabe-me, neste instante, em nome da bancada da
União Democrática Nacional, nesta Casa, falar a
respeito do assunto que tem, sobretudo nos últimos
dias, tomado as atenções do mundo político
nacional.
Refirmo-me ao movimento de pacificação
política, lançado, por elementos oposicionistas, logo
após àquele memorável embate, em que a Câmara
decidiu preservar a intangibilidade do mandato de
seus representantes.
Todos quantos têm compreensão sensata e
lúcida dos problemas nacionais, sempre sentiram a
necessidade de criar condições propícias ao livre
debate, à livre controvérsia sôbre questões do
interêsse da Nação.
Não apenas daqueles dias, – tumultuosos,
poderíamos dizer, – mas já de longe, vozes
reclamavam condições capazes de permitir uma
convivência adequada entre os políticos brasileiros.
__________________

* Não foi revisto pelo orador.

Naquele dia, no entanto, quando a Nação
inteira começou a preocupar-se com o desfecho da
crise, que se criara e avultara na outra Casa do
Congresso, houve quem refletisse o bastante para
dizer uma palavra que, necessàriamente, encontraria
eco em tôdas es consciências.
Ali, quando ainda não haviam cessado os
ruídos da refrega parlamentar, diríamos que nasceu,
ou melhor, eclodiu, a idéia do desarmamento dos
espíritos. Êsse movimento, batizado com o nome de
Pacificação Nacional, encontrou receptividade, e,
simultâneamente, defensores e pregoeiros, inclusive
no meio dos elementos que integram a política
situacionista no Brasil, entre os quais avulta a
curiosa figura de mineiro, que é o Governador Bias
Fortes.
Estamos, Senhor Presidente, lembrados de
como foi prejudicial à Nação e quase fêz estremecer
os alicerces do regime aquela agitação, que muitos
até
consideraram
dirigida,
em
tôrno
do
reconhecimento das imunidades de um Deputado.
Não nos esquecemos de que a vida do País
estêve a ponto de paralisar-se, voltadas que estavam
tôdas as atenções para a evolução da crise, para o
desfecho do episódio, que, realmente, poderia ter
sido fatal às instituições democráticas, mas do qual
elas sairam – ao que tudo indica – mais fortalecidas,
pela conduta que adotou a Câmara dos Deputados,
naquele instante histórico.
Os debates, a agitação muitas vêzes
condenáveis pelo excesso, convenceram-nos, a
todos de que era preciso aproveitar o momento não
para tirar proveito político ou eleitoral, mas para
convocar os homens de responsabilidade na vida
pública nacional à reflexão. Começou, então, a
ganhar terreno a idéia da chamada Pacificação
Nacional, a impressionar todos os espíritos, sincera e
honestamente, convictos da gravidade da hora que o
País atravessava.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permite um
aparte, nobre Senador?
O SR. RUI PALMEIRA: – Com muita
satisfação recebo o aparte de Vossa Excelência.
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O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Apreciei
imenso quando, há instantes. Vossa Excelência se
referiu a êsse Movimento, não como visando a
qualquer proveito eleitoral. Explico o porque da minha
satisfação, em ouvi-lo assim se expressar. Estou de
acôrdo com êsse Movimento, a que dão o nome de
Pacificação Nacional, embora preferisse denominá-lo
de Pacificação Parlamentar. Só, com efeito, num
ambiente de tranqüilidade se poderá trabalhar em
proveito da Nação. Sabe, todavia, Vossa Excelência,
muito bem, que, sendo de cúpula, o Movimento não
se estenderá ao âmbito eleitoral dos Estados. No seu,
como no meu, ou em qualquer outro, difìcilmente o
eleitorado se misturará. Encontram-se no Rio de
Janeiro, atualmente, alguns chefes políticos
catarinenses, que me perguntaram alarmados:
"Senador, que é isso, então vão misturar-se lá
na nossa terra"? Respondo: – "Não é disso que se
trata". – Sabe Vossa Excelência, como eu – que, nos
nossos distritos já estão todos a postos, esperando
as próximas eleições de 1958 para, novamente,
batalharem, com denôdo, lado a lado, pela vitória
dos seus candidatos, nem se recordando dêsse
movimento de Pacificação Nacional – que eu chamo
de Pacificação Parlamentar – pois não me agrada o
título "nacional". Nós, os responsáveis, antes dessa
tentativa de pacificação, devemos orientar de um
lado e de outro os eleitores a fim de que, em
benefício do Brasil, alcancemos um dia essa possível
pacificação, essa concordância à qual realmente
aspiramos. Louvo a Vossa Excelência por haver
esclarecido estar perfeitamente ciente de que o
Movimento não visa a qualquer proveito eleitoral; do
contrário, seria perder tempo.
O SR. RUI PALMEIRA: – Deve Vossa
Excelência estar lembrado de que êsse foi o ponto de
vista que, desde o comêço, o meu Partido externou.
Aconselho ao nobre colega a que esclareça os seus
correligionários. Em Alagoas, por exemplo, meus
correligionários estão tranqüilos, ninguém espera tal
confraternização, tal unanimidade de pontos de vista,
o que seria impossível.

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Seria
incompatível com a Democracia.
O SR. RUI PALMEIRA: – Como bem diz o
nobre colega Senador Juracy Magalhães, essa
mistura seria incompatível com a Democracia.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – E não se
conseguiria em nenhum Estado do Brasil essa
mistura.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Mistura que
seria muito em nosso detrimento.
O SR. RUI PALMEIRA: – Senhor Presidente,
todos sentimos que era necessário êsse esfôrço, no
sentido de se criar estado dalma favorável ao
trabalho, às realizações, à construção de tudo que aí
está a desafiar a inteligência e o trabalho dos
homens públicos no Brasil.
Não sou daqueles que têm incompatibilidade
com a palavra "pacificação". Não importa que nome
lhe tenham dado pelo batismo. O importante é que
todos a consideremos como manifestação, como
disposição de espírito que, incontestàvelmente, é
favorável aos interêsses nacionais.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Dá Vossa
Excelência licença para um aparte?
O SR. RUI PALMEIRA: – Com todo o prazer.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Mais o que
ninguém o nobre colega tem razão para não
estranhar a palavra – "pacificação" pois Alagoas tem
vivido, realmente, em guerra. O têrmo está
perfeitamente adaptado à situação ali reinante.
O SR. RUI PALMEIRA: – Tem razão V. Exa.
Senhor Presidente, quando foi lançada essa
palavra, no sentido de desarmamento dos
espíritos, da criação de condições favoráveis ao
trabalho – e bem salientou o nobre representante do
Partido Social Democrático sobretudo no setor
parlamentar – logo apareceram aquêles que tinham
o pensamento voltado para a turvação das águas e
vieram dizer ser preciso ter cautela, ter cuidado de
não afetar os fundamentos do regime democrático,
com a idéia de uma pacificação que representasse
a admissão, a integração da Oposição no
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Govêrno. Logo foi desfeito o equívoco. Desejávamos
aquilo que nós e tantos outros, nas diversas áreas da
opinião pública brasileira, pretendíamos: que cada
um, exercitando suas atribuições e defendendo seus
ideais, cooperasse para a obtenção dêsse clima de
entendimento e de cordialidade. Para que se
tornasse possível encararmos os graves problemas
que não nos preocupariam, se fôssem apenas do
Govêrno, mas que nos afligem, porque são do povo
brasileiro:
Esclarecido o equívoco, situado o problema da
pacificação nos seus devidos têrmos, quando, em
várias oportunidades, vozes da Oposição tiveram
ensejo de afirmar não desejarmos participação no
Govêrno,
não
aspirarmos
cargos
nem,
absolutamente, cessar, ou ao menos, amortecer,
nossas atividades oposicionistas, quando as vozes
da Oposição mostraram à opinião pública que não
era êsse interêsse que alguns apontavam, mesmo o
negando fôsse, esclarecida a opinião pública por
essas vozes, passamos a esperar que alguma
palavra viesse dos outros setores; que alguma
palavra de compreensão e de identificação com êsse
propósito, chegasse não aos nossos ouvidos mas
aos da Nação que sabe ser necessário a criação de
um clima de compreensão para que possamos
enfrentar os dias futuros que não nos parecem
possam ser melhores do que os que estamos
vivendo.
Senhor Presidente, aqui no Senado, muita
vez, não se entende por que pregamos essa
compreensão para o trabalho parlamentar quando,
na verdade, o fazemos num clima da maior harmonia
e cordialidade.
Não pregávamos, no entanto, essas idéias e
nelas não falávamos por que sentíssemos não
ocorrer aqui as condições que reclamamos para tôda
a Nação.
Temos de reconhecer que, nesta Casa,
Maioria e Minoria têm trabalhado, mantendo suas
diferenças, defendendo seus pontos de vista que,
às vêzes, divergem profundamente, de tal modo
que se justifica plenamente, o nosso desejo

de que, em todos os setores da vida pública e da
administração do Brasil, haja compreensão
relativamente à divergência de opiniões e à diferença
no contemplar e interpretar problemas e fatos da vida
pública brasileira.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Permite Vossa Excelência um aparte? (Assentimento
do orador) – Compreensão e elevado espírito público
é o que se tem verificado, nesta Casa.
O SR. RUI PALMEIRA: – Diz bem Vossa
Excelência: compreensão e elevado espírito público.
Ainda agora estamos vendo a cooperação que dá a
minoria a vários dos problemas examinados nesta
Casa, entre êles o das tarifas alfandegárias, para
cujo exame se instituiu uma Comissão, elevando-se
à sua Presidência o Presidente do meu Partido,
eminente Senador Juracy Magalhães. Verificamos
como Sua Excelência, ao lado de nomes ilustres da
Maioria, mostra como a pacificação deve realizar-se,
no conceito que dela temos.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. RUI PALMEIRA: – Com todo o prazer.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Pedi o
aparte para agradecer a Vossa Excelência, a
referência pessoal com que bondosamente me
distinguiu, no seu magnífico discurso. Vossa
Excelência tem inteira razão ao afirmar que o
objetivo da pacificação desejada pelo nosso
Partido se realiza, neste instante, no estudo
do problema de tarifas. Vossa Excelência falou
em compreensão e o Senador Argemiro de
Figueiredo acrescentou, com muita propriedade,
o elevado espírito público reinante nesta Casa.
Não é privilégio nosso, Senadores, essa
compreensão e êsse elevado espírito público
no debate dos problemas que interessam ao
povo brasileiro. Há pouco assistia eu, na
Comissão de Tarifas, os Deputados Odilon Braga
e
Dias
Lins
defenderem
interêsses
da
administração pública como se fôssem elementos
constitutivos
da
maioria,
completamente
esquecidos
de
quaisquer
conveniências
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partidárias ou facciosas. Êste o gênero
de pacificação que almejamos se estenda
por todo o Brasil, mantida, mais que nunca, a
nossa gloriosa União Democrática Nacional
na sua atitude de oposição enérgica, como
fixou a Convenção do Partido. Nada obstante,
como Vossa Excelência ressalta brilhantemente,
a U. D. N. não se eximirá do estudo patriótico de
tôdas as medidas que lhe forem oferecidas pelos
elementos governistas das duas Casas do
Congresso. Essa foi a nossa conduta no passado;
está sendo, no presente; e continuará a ser, no
futuro.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – O nobre
orador dá licença para um aparte?
O SR. RUI PALMEIRA: – Com muito prazer.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Na
ausência dos ilustres Líder e Vice-Líder do meu
Partido, dou meu testemunho da correção, do
patriotismo e da elevação com que o nobre
Presidente da Comissão Mista de Estudos da
Reforma do Código de Tarifas, Senador Juracy
Magalhães, vem dirigindo os trabalhos. Sua
Excelência não se atem, um só instante, interêsses
subalternos da política. Visa, tão-sòmente, aos altos
interêsses da Nação.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Obrigado a
V. Exa.
O SR. RUI PALMEIRA: – Senhor Presidente,
dizia eu que têm ocorrido, nesta Casa,
manifestações dessa compreensão de pacificação
através do trabalho comum entre elementos da
Maioria e da Minoria, sem se sacrificarem os
princípios e os pontos de vista invariàvelmente
defendidos pela oposição.
Foi e é assim que sempre entendemos o que
se chamou "Movimento de Pacificação".
Não desejávamos – e já foi dito através de
vários pronunciamentos do Presidente da União
Democrática Nacional, Senador Juracy Magalhães e
do nosso eminente Líder, Senador João Villasbôas –
renunciar ao nosso dever de permanecer na
oposição vigilante, vigorosa, inflexível, mas
consciente, ao Govêrno.

Dentro dêsse conceito de oposição – que
sempre consideramos como um dever para com
aquêles que nos mandaram a esta Casa do
Congresso e para com a nossa própria consciência –
jamais negamos os aplausos, moderados e
cautelosos, às medidas tomadas em absoluta
identidade com os interêsses do povo. Jamais
deixamos de condenar, entretanto, os erros; jamais
renunciamos a êsse dever de apontar os equívocos,
os desacêrtos e, às vêzes, os crimes praticados pelo
Govêrno, sem que, ao fazê-lo, nos exaltássemos,
agredíssemos, difamássemos, ou, levados pela
paixão, chegássemos ao desvairo de ameaçar ao
bom funcionamento das instituições.
Compreendemos, Senhor Presidente, que,
pensando diferentemente, divergindo, combatendo,
criticando, analisando, verberando, estaremos dando
não colaboração ao Govêrno, mas, esfôrço em favor
da Pátria. Reconhecemos que, a seu modo, também
êle estará dispendendo as energias reclamadas pela
sua compreensão da conduta que deve seguir diante
dos interêsses nacionais.
Ajudamos quando é necessário; quando temos
a inspiração e a consciência de que, assim ajudando,
estamos servindo ao Brasil; mas também
combatemos e condenamos os erros e os atos mal
inspirados do Govêrno, quando reclamamos o mau
funcionamento da administração; quando exigimos
maior rigor na conduta dos negócios públicos;
quando as vozes oposicionistas se erguem para
censurar o Govêrno por aproveitar elementos
desonestos; quando criticam o Govêrno porque
integra uma representação nacional no exterior com
elemento denunciado como tendo abusado dos
dinheiros
públicos;
quando
achamos
que
determinados setores da administração pública estão
mal entregues; quando vemos que outros
departamentos não funcionam com a eficiência e
a
regularidade
reclamadas
estamos
ainda
dentro dêsse espírito da pacificação. Não
estaríamos, Senhor Presidente, se em vez
de combater, de criticar, atacássemos para
demolir, para ofender, justamente realizando aquêle
trabalho de destruição dos homens públicos, tão
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nocivo à continuidade do funcionamento do regime
democrático entre nós.
Durante os dias de expectativa em tôrno da
conduta do Govêrno em face do problema da
pacificação, não modificamos nossa conduta, não
mudamos um só instante, nem deixamos de ser fiéis
àquela linha traçada pela nossa Convenção, linha
rigorosamente oposicionista. Durante êsses dias de
expectativa, nos mantivemos naquela invariável
posição de vigiar, de fiscalizar, de combater e de
cooperar
no
setor
parlamentar
com
o
encaminhamento dos assuntos, dos problemas que o
bem público de nós reclamava.
Os dias se passaram, Senhor Presidente.
Sabemos que no regime presidencialista, o
Presidente da República não apenas administra, mas
comanda a política da Maioria.
Uns eram céticos; outros descriam de que
fôsse possível encontrar-se aquêle caminho largo
que se imaginava ser necessário para contornar as
imensas, as infinitas dificuldades que por aí em fora
atravancam a marcha do país. Outros, ainda,
esperavam; e outros imaginavam que fôsse
realmente chegado o instante em que os homens
mais responsáveis pudessem dizer uma palavra que
ajudasse, palavra capaz de fortalecer as esperanças
daqueles que vêem tantos problemas a desafiar a
inteligência e o esfôrço dos homens públicos neste
país.
Esperava-se que viesse uma palavra, e esta
palavra tinha, naturalmente, que ser proferida pelo
Senhor Presidente da República. Esperava-se que
viesse essa mensagem de paz, não mensagem
formal, mas palavras que viessem confundidas,
identificadas com o gesto, com a atitude de quem
quer realizar um propósito.
Havia,
porém,
Senhor
Presidente,
a
conspiração de alguns, ou de diversos setores do
lado de lá, e até uma gripe tirou a voz ao Senhor
Presidente da República, no instante em, que a
Nação esperava sua palavra. Não veio essa palavra.
Apenas o Líder do govêrno, na Câmara dos
Deputados, num discurso que a imprensa hoje
divulga, fixa, ao que se supõe, o pensamento
do Senhor Presidente da República, mostra qual
a sua atitude, qual o papel que Sua Ex-

celência resolveu assumir no instante histórico que
vivemos.
A pacificação não depende do Chefe da
Nação que, no entanto, a estima e até com ela ficaria
satisfeito. Entende-se, porém, que essa pacificação é
problema a ser tratado entre as direções partidárias.
Os que vivem no Brasil, os que aqui sofrem e,
sobretudo, aquêles que fazem vida pública, essa
penosa vida pública, têm perfeita consciência de que
essa manifestação, essa expressão do pensamento
e do sentimento do Presidente da República, foi um
pouco de água fria no problema da pacificação.
Sabe-se que os partidos no Brasil, os
partidos situacionistas, os partidos governistas,
não ditam sua política ao Presidente da República;
e isso é mais ou menos da nossa tradição e,
poderíamos dizer, da essência do nosso regime.
Êles se integram na orientação e no comando do
chefe da nação. Quando se defere aos partidos a
solução dêsse problema, é porque, na verdade,
não há, da parte do Chefe da Nação, o interêsse
de que essa idéia se fortaleça e se realize, mas
apenas, o desejo de que ela se dilua nas
discussões das direções partidárias e, então,
perca aquela oportunidade, perca aquela
sintonização com a opinião pública, que todos
sentimos existir no momento.
Não se pense que ao fazermos estas
declarações, achemos que devam os partidos
renunciar a essa participação, participação que é
da própria Constituição, e que deve ser cada vez
maior, mais profunda e mais vasta na vida
nacional. Estamos diante de uma realidade. Ou há
o propósito, o firme desejo de realizar alguma
coisa, e então nada impedia que essa palavra
fôsse proferida, ou, então, êsse propósito não
existe e, na verdade, a questão foi pràticamente
tangenciada.
A pacificação, Senhor Presidente, não era um
desejo nosso; era a compreensão de uma realidade
do momento.
Fique a Nação sabendo que não nos cabe, a
nós da Oposição, a responsabilidade pela frustração
de uma idéia que encontrou acolhida em tantos
setores da opinião pública e do mundo político
brasileiro.
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Se nós não mudamos, se nós não alteramos a
nossa conduta, nada há que mudar; nada há que
reclame sejamos diferentes. Do instante em que
consideramos que se exauriu a idéia pacificadora em
diante, cumprimos um dever. As Oposições, em
determinado momento, deram uma palavra, que
representava um sentimento, uma compreensão,
uma consciência. Continuam, porém, a trabalhar;
continuam a fiscalizar; continuam a vigiar; continuam
a realizar a sua tarefa, que é difícil, muitas vêzes
ingrata, mas, quase sempre, gloriosa.
Não mudamos nos instantes de espera; não
mudaremos nos dias que hão de vir. Continuaremos
com esta mesma linha, a realizar a pacificação ao
nosso modo, dentro da nossa compreensão e do
conceito que dela sempre tivemos. Da nossa parte, o
trabalho independente, a crítica livre, a condenação
veemente, e aquela cooperação segura, consciente,
isenta, mas cooperação de oposicionistas que não
renunciam – nem nunca imaginaram renunciar – ao
seu dever de livremente examinar, de livremente
debater, e de, com o maior vigor, lutar, para que
sejam preservados os preceitos constitucionais e
respeitados todos aquêles direitos que decorrem da
nossa Carta Magna.
Continuaremos a lutar por aquelas idéias
citadas em documento oficial do meu Partido, e que
poderiam ser objeto de atos unilaterais do Govêrno,
como aquêle do confisco cambial, como a reforma da
lei eleitoral, de que tratou em discurso muito lúcido e
brilhante, o nobre Senador Abelardo Jurema,
representante da Maioria nesta Casa.
Demos ao Govêrno a oportunidade de
demonstrar que queria, realmente, realizar alguma
coisa de grande, de proveitoso, em favor do povo
brasileiro, para o que contaria com a cooperação da
Oposição parlamentar. O Govêrno, no entanto, não
foi sensível a essa manifestação. Não nos cabe
a culpa, e as palavras que aqui pronunciamos
não são reclamação, nem diríamos fôssem uma
condenação, à atitude governamental. Constituem
elas simples advertência, para que, amanhã, não
nos acusem de ter semeado pedras pelo caminho
da Govêrno, quando nós, no instante em

que tantas lajes estavam semeadas, nos oferecemos
para, resguardando nossos princípios e defendendo
aquela área de chão, à qual não renunciaremos,
ajudá-lo a remover essas dificuldades.
Não estávamos, na verdade, preocupados
com seu destino. Afinal de contas, para aquêles que
lutam contra o Govêrno, bem melhor fôra
continuasse êle a errar, ou, mesmo, que se
perdesse. Não nos deixamos, porém, levar pela
paixão, não nos deixamos arrastar pelo ódio, nem
nos cega o sentimento inferior de vermos
sacrificados os interêsses do povo, para que, com
êsse sacrifício, fôsse arrastado pelo Govêrno, que
combatemos e condenamos.
Não, Senhor Presidente! As palavras que aqui
pronunciamos são de advertência e, também, de
ressalva às nossas responsabilidades. Aqui não se
modificará nossa conduta. Ela é e será aquela
mesma conduta serena, mas inflexível; ela é e será
aquela mesma conduta de boa convivência com a
Maioria que, nesta Casa, sabe, realmente, ter a
compreensão de boa convivência.
Estas palavras são de advertência para as
dificuldades que hão de surgir, e ninguém mais que o
Govêrno sente tem pela frente um mundo dos mais
tremendos e terríveis dificuldades.
Não é possível esteja êle tranqüilo, não é
possível esteja êle descansado, quando sabe que
sua situação econômica é das mais difíceis; e que o
povo já começa a perder a paciência, diante do
agravamento cada vez maior das suas dificuldades e
dos sofrimentos cada vez mais profundos.
Continuaremos a dar nossa cooperação de
oposicionistas, cooperação dos que divergem, dos
que combatem, dos que criticam, dos que
condenam, dos que se opõem, dos que resistem;
cooperação que é reclamada não pelo nosso desejo
de agradar ao Govêrno, mas pelo nosso dever de
servir ao povo brasileiro. (Muito bem; muito bem!
Palmas. O orador é cumprimentado).
O SR. PRESIDENTE: – Há mais oradores
inscritos, mas não há número para prosseguimento
da sessão. Vou encerrá-la, designando, para a
próxima, a seguinte:
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ORDEM DO DIA
Sessão de 11 de junho de 1957
1 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara, número 24, de 1957, que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e
Cultura, o crédito especial de Cr$ 5.000.000,00, para
auxiliar o Município de Macapá nas comemorações do
1º centenário da cidade de Macapá, capital do Território
Federal de Amapá, tendo Parecer favorável, sob
número 389, de 1957, da Comissão de Finanças.
2 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara número 175, de 1956, que passa à situação de
reformados os asilados das Fôrças Armadas e dá ou-

tras providências, tendo Pareceres favoráveis, sob
números 164, 165 e 400, de 1957, das Comissões:
de Constituição e Justiça; de Segurança Nacional; e
de Finanças.
3 – Discussão única do Projeto de Lei
da Câmara, número 407, de 1956, que concede
a pensão especial de Cr$ 4.616,00 mensais
a Eurico dos Santos Jacome, filho inválido
do Alferes Eloy Martins dos Santos Jacome, herói
da guerra do Paraguai, tendo Pareceres
favoráveis, sob números 303 e 304, de 1957, das
Comissões: de Constituição e Justiça, e de
Finanças.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 17 horas.

55ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 11 DE JUNHO DE 1957
PRESIDÊNCIA DOS SENHORES APOLÕNIO SALLES E KERGINALDO CAVALCANTI
Às 14 horas e 30 minutos acham-se presentes
os Srs. Senadores:
Vivaldo Lima – Mourão Vieira – Cunha
Mello – Prisco dos Santos – Remy Archer
– Victorino Freire – Waldemar Santos –
João Mendes – Leônidas Mello – Onofre
Gomes
–
Fausto
Cabral
–
Fernandes
Távora – Kerginaldo Cavalcanti – Georgino
Avelino – Reginaldo Fernandes – Abelardo
Jurema – João Arruda – Argemiro de Figueiredo
– Apolônio Salles – Nélson Firmo – Ezechias
da Rocha – Freitas Cavalcanti
– Rui
Palmeira – Júlio Leite – Lourival Fontes –
Neves da Rocha – Juracy Magalhães –
Carlos Lindenberg – Attílio Vivacqua – Ary Vianna
– Lutterbach Nunes – Arlindo Rodrigues
– Alencastro Guimarães – Caiado de Castro
– Gilberto Marinho – Benedicto Valladares – Lima
Guimarães – Lineu Prestes – Lino de Mattos
– Frederico Nunes – Filinto Müller – Othon Mäder
– Gaspar Velloso – Gomes de Oliveira –
Francisco Gallotti – Rodrigo Lôbo – Daniel Krieger
– Mem de Sá – Lameira Bittencourt. (49).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 49 Senhores
Senadores. Havendo número legal, está aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Senhor Quarto Secretário, servindo de
Segundo, procede à leitura da Ata da sessão
anterior, que, posta em discussão, é sem debate
aprovada.

O Senhor Segundo Secretário, servindo de
Primeiro, lê o seguinte:
EXPEDIENTE
Ofícios da Câmara dos Deputados:
Número 756, comunicando haver sido
aprovada a emenda do Senado oferecida ao Projeto
de Lei da Câmara, número 27, de 1957, que autoriza
o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da
Educação e Cultura, os créditos especiais de Cr$
5.000.000,00 e Cr$ 10.000.000,00 para contribuição
da União às comemorações do I centenário da
fundação do Município de Caruaru, no Estado de
Pernambuco, e do I centenário da Cidade de
Petrópolis, no Estado do Rio de Janeiro, enviado à
sanção.
– Número 752, encaminhando autógrafos dos
seguintes:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 104, DE 1957
(Nº 2.349-B-1957, na Câmara dos Deputados)
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$
100.000.000,00, para financiar operações da Carteira
Hipotecária e Imobiliária do Clube Militar.

a

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado
abrir,
pelo
Ministério
da
Fa-
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zenda, o crédito especial de Cr$ 100.000.000,00
(cem milhões de cruzeiros) para atender, no
exercício de 1956 aos fins previstos na Lei número
2.672, de 7 de dezembro de 1955.
Parágrafo único. O crédito especial a que se
refere êste artigo será automàticamente registrado e
distribuído ao Tesouro Nacional pelo Tribunal de
Contas.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
À Comissão de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 105, DE 1957

Educação e Cultura, segundo a qual a providência se
impõe por questões de ordem psicológica e de
melhor ajustamento da denominação do mesmo
Instituto as suas reais finalidades de acôrdo com o
estado atual dos conhecimentos científicos com
relação ao problema da assistência aos surdosmudos.
2. Não apresentando o Projeto nenhuma eiva
de inconstitucionalidade, opinamos pela sua
aprovação sob êsse aspecto.
Sala das Comissões, em 30 de abril de 1957.
– Cunha Mello, Presidente. – Lineu Prestes, Relator.
– Daniel Krieger – Lourival Fontes – Gilberto Marinho
– Lima Guimarães – Argemiro de Figueiredo.

(Nº 2.120-B-1956, na Câmara dos Deputados)

Nº 442, DE 1957

Revoga o artigo 15 e seus parágrafos da Lei
Da Comissão de Educação e Cultura, sôbre o
número 2.237, de 19 de junho de 1954, que dispõe Projeto de Lei da Câmara, nº 55, de 1957.
sôbre financiamentos destinados à colonização
(Relator: Sr. Reginaldo Fernandes).
nacional, e dá outras providências.
Pela Mensagem número 43, o Senhor
O Congresso Nacional decreta:
Presidente da República submeteu à consideração
Art. 1º É revogado o artigo 15 e seus do Congresso, acompanhada de Exposição de
parágrafos da Lei número 2.237, de 19 de junho de Motivos do Senhor Ministro da Educação, o Projeto
1954.
de Lei em aprêço, que objetiva a substituir a atual
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua denominação do Instituto Nacional de Surdospublicação, revogadas as disposições em contrário. Mudos pela de "Instituto Nacional de Educação de
Às Comissões de Economia e de Finanças.
Surdos".
Ao propor a mudança de nome daquele
PARECERES NS. 441 E 442, DE 1957
órgão do Ministério da Educação, pondera a sua
atual Diretora, que fortes razões de ordem
Nº 441, DE 1957
psicológica e a necessidade de melhor
enquadramento da denominação do citado
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre Instituto às suas reais finalidades, conforme
o Projeto de Lei da Câmara, número 55, de 1957, preconizam e aconselham os modernos estudos
que denomina Instituto Nacional de Educação de científicos sôbre os problemas da assistência aos
surdos-mudos,
justificam
plenamente
a
Surdos o atual Instituto Nacional de Surdos-Mudos.
providência pretendida.
(Relator: Sr. Lineu Prestes).
Frisa, ainda, em sua Exposição de Motivos a
O presente Projeto de Lei da Câmara número dirigente do Instituto de Surdos-Mundos, que as
55, de 1957, originário do Poder Executivo, experiências realizadas pelos que convivem com os
denomina Instituto Nacional de Educação de Surdos surdos-mudos, levam-nos a verificar que a atual
o Instituto Nacional de Surdos-Mudos, do Ministério denominação exerce uma influência negativa no
da Educação e Cultura.
espírito dos reeducandos.
A medida preconizada na proposição
Foi êsse fenômeno, aliás, já constatado
de
motivos
do
Senhor
Ministro
da por
cientistas
de
outros
países
como
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os da Inglaterra e dos Estados Unidos, que os
fizeram dar aos que não falam porque não ouvem a
denominação de "Deaf" ou "Surdos".
Ademais, os modernos estudiosos dos
problemas de assistência aos surdos-mudos
reconhecem que a denominação "surdo-mudo" não é
expressiva da natureza real da mudez, que, em tese,
não passa de uma decorrência da surdez".
Em
abono
dessa
assertiva
também
fàcilmente observável, há fato de que o portador de
uma única deficiência sensorial, embora o sentido
deficiente lhe tenha acarretado a inexistência da
voz, na palavra, na intercomunicação social, parece
ter sido êle atingido não apenas por um mal, mas
por dois.
São essas, de um modo geral as razões
invocadas para apresentação do anteprojeto que,
objetivando a modificação do nome da quase
centenária instituição viria, assim, com novo nome,
mais técnico e mais científico, atender "às
existências modernas no que concerne ao problema
de educação dos surdos, situando-se em plano
atualizado, mais de acôrdo com o espírito da época
em que vivemos e inspirada nos exemplos sadios de
outros povos".
Acreditamos também nós que a providência
sugerida muito concorrerá para favorecer o difícil
desenvolvimento e reajustamento da personalidade
dos deficientes de audição.
Ao lado das técnicas específicas de
recuperação, ou melhor, de reeducação como
exercícios de articulação, leitura labial, treinamento
acústico, atividades artísticas, etc., todos os
processos psicopedagógicos julgados eficazes
devem ser tentados na educação emendativa dos
surdos-mudos.
Já as sugestões apresentadas pela John
Tracy's Clinic de Los Angeles, deixam entrever a
oportunidade da medida proposta pelo Projeto.
Por outro lado, entre as mais variadas causas
da surdez destacam os modernos educadores
especializados as de ordem psicológica.
Ora, o Projeto vem, justamente, ressaltar um
dêsses aspectos do problema, visando a eliminar um
dos fatôres de humilhação e gerador de complexos,
difíceis de erradicação.

O mundo dos que não ouvem é bem diferente
do nosso.
Não ouvindo, êles não falam.
Ora, se a recuperação ou reeducação dos
deficientes de audição depende dos casos
particulares, não surge ela de maneira mágica.
Exige, ao lado do treinamento sensorial, sôpro,
vocalização, etc., a ajuda dos métodos psicológicos
para se chegar à demutização, visto que, a ausência
da linguagem oral prejudica sobremodo o
desenvolvimento intelectual e ocasiona, não raro, o
desajustamento emocional do reeducando.
Onde no que se refere aos surdos-mudos, que
não são de nenhum modo anormais, como podem
parecer à primeira vista, os métodos de cultura
adequados à deficiência dos seus meios de
aquisição, não podem prescindir da colaboração
constante não só da fisiologia, como da psicologia e
da terapêutica.
A contribuição dos processos terapêuticos e
psico-pedagógicos é de tal modo preponderante, que
os alemães denominam "terapêutica pedagógica"
aos processos emendativos de educação dos
deficientes sensoriais.
Sendo o surdo-mudo um enfêrmo de audição,
os métodos educativos a êle destinados, mais do
que quaisquer outros, devem repousar em alicerces
tais, que permitam o desenvolvimento dos processos
científicos, apoiado nas modernas conquistas
otológicas e inspirado nos atuais conhecimentos da
fonética e da psicopedagogia.
Dentro de sua deficiência, o surdo-mudo
orgânico, por exemplo, deve ser considerado um
normal, revelando-se capaz de assimilar uma
educação e instrução suficientemente amplas para
adaptá-los ao convívio social. Falta-lhe a audição,
conseqüentemente a palavra, mas consegue suprir,
ao menos em parte, essa deficiência funcional.
Júlio César Vanni observa, com razão, que é
necessário levar-se em conta os estados afetivos
dos surdos-mudos, pois do contrário, poder-se-á
dificultar a própria aprendizagem intelectiva e gerar
complexos que talvez os acompanhem por tôda a
vida.
O educando, surdo-mudo não é um
educado comum, daí dever-se levar em
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consideração a psicologia da surdo-mudez para se
evitar a idéia errônea a respeito da relação existente
entre a surdo-mudez e a inferioridade de inteligência.
A surdez que acarreta a mudez, não tem
relação com a inteligência inata, afirma o Dr.
Banergi.
Daí a razão por que os técnicos estrangeiros
em pedagogia emendativa preferem usar o têrmo
"deaf" significativo de surdo-mudo, como já
salientamos conceituando, assim, melhor o problema
dos deficientes físicos que não possuem ou quase
não possuem audição.
E a razão por que buscaram seus estudos
antes em fatôres psicológicos e educacionais do que
em fatôres fisiológicos.
É de se notar, pois, que o emprêgo da
expressão "surdo-mudo", "tende, a ocultar a
natureza real da mais séria deficiência,
ocasionada pela surdez congênita, pois não
demonstra que o pior efeito da surdez seja a
mudez, antes encobre a conseqüência (mude)
devido a impressão de que não há apenas um
"mal, mas dois".
"A criança surda é aquela que possui a
audição tão sèriamente comprometida, que não pode
aprender a falar pela maneira comum".
Esta definição do Alex Ewing, no próprio
dizer do autor, se verdadeira, não é, contudo,
absoluta, pois não significa que a criança não
possa aprender a falar e a compreender a
linguagem.
Julgamos
assim,
suficientemente
fundamentada a providência contida ao Projeto e a
êle damos a nossa aprovação, nos têrmos em que
foi proposto pelo Poder Executivo.
Sala das Comissões, em 4 de junho de 1956.
– Ezechias da Rocha, Presidente em exercício. –
Reginaldo Fernandes, Relator. – Mem de Sá –
Gilberto Marinho – Mourão Vieira.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Fernandes
Távora, primeiro orador inscrito.
O
SR.
FERNANDES
TÁVORA
(lê
o
seguinte
discurso):
–
Senhor
Presidente,
Senhores
Senadores;
em

meu anterior discurso, prestei-vos informações sôbre
fatos, que se não vos eram desconhecidos, nada
perderam em ser relembrados, para melhor
conhecimento das necessidades dos Estados
nordestinos e de suas relações econômicas e sociais
na federação brasileira.
Falei-vos sôbre o Departamento Nacional de
Obras Contra as Sêcas e de algumas das
circunstâncias que lhe empeceram a ação em favor
do Nordeste; enumerei os benefícios que êle tem
podido propiciar à zona flagelada; mostrei o custo de
tais serviços, nos 47 anos de seu funcionamento;
denunciei desídias, erros e crimes dos governos, no
que tange aos interêsses do Nordeste; afirmei que o
principal êrro foi a falta de planejamento; citei
estatísticas comparativas das economias do Sul e do
Nordeste, concluindo pela necessidade imperativa de
um reajustamento econômico entre as diversas
regiões do Brasil, condição que julgo fundamental e
imprescindível à preservação da unidade nacional.
Prosseguindo na mesma ordem de idéias,
falarei hoje sôbre algo do que é preciso fazer pela
recuperação econômica nordestina, salientando a
capacidade multifária de um povo que vive entre
ansiedades, tormentos e agonias.
Industrialização
Se a irrigação é condição sine qua non para
melhorar o padrão alimentício das populações
nordestinas, a industrialização não é menos
imprescindível para o soerguimento do seu nível
econômico.
Com efeito, uma região em que mais de 70 por
cento da população se emprega nas atividades
rurais, que, muitas vêzes, não bastam à sua
subsistência, é claro que outras atividades se
impõem, para melhorar o seu padrão de vida.
No caso do Nordeste, todos estão
convencidos de que só a criação de novas indústrias
adaptáveis ao meio, sobretudo a da mineração, será
capaz de transformar a precária situação econômica
daquela região.
Ao contrário do que muitos pensam,
o polígono das sêcas é bastante rico em
minerais,
muitos
dêles
da
categoria
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dos chamados estratégicos cujo valor não é preciso
enaltecer. Êste, aliás, é um fato comum em terras
áridas, como o Saara, onde foi demonstrada a
existência de carvão em Djeraba e Kenatza, nos
confins da Argélia e do Marrocos; do ferro, em
Tindurf, no extremo oeste; do petróleo, na
perfuração de Edjelê, a leste, do tungstênio, na
Mauritânia; o cobre, o manganês e o cobalto, em
outras regiões.
No Ceará, por exemplo, há 2 minérios que
poderão ser econômico e fàcilmente explorados,
pois há excelentes jazidas de ferro (hematita) com
62 por cento de teor metálico, a 10 ou 12
quilômetros da profunda foz de um rio onde podem
atracar navios de grande calado; e vastos depósitos
de cobre, também de bom teor metálico, as
denominadas "minas de Cochá", no Município de
Aurora, a 10 ou 15 quilômetros da Estrada de Ferro
Fortaleza-Crato.
O novo processo de redução eletrolítica, do
cobre, facilitará grandemente essa indústria, que viria
dar grande impulso à economia do Ceará. Isto, sem
falar na exploração de minérios mais valiosos como
a chelita, a tantalita, o berilo, a columbita, o rutilo e o
próprio
urânio,
recentemente
atestado
por
funcionário competente do Ministério da Agricultura,
no Município de Icó, naquele Estado.
Uma outra indústria que se poderá
amplamente desenvolver no Ceará é a do cimento,
sobretudo no sul (região do Cariri) onde se
encontram reunidos todos os elementos de que ela
necessita e da melhor qualidade.
Mas, para o regular desenvolvimento dessas
indústrias, dois fatôres são indispensáveis:
eletricidade farta e barata e boas vias de
comunicação.
A Eletrificação
A função da eletricidade no desenvolvimento
das indústrias em qualquer região, representa uma
necessidade tão evidente, que dispensa qualquer
preconício. Sem eletrificação não é possível o
progresso de qualquer zona, como sem boas vias de
comunicação, não medram indústrias, carentes de
transportes para seus produtos.

Até agora, o Nordeste tem sofrido uma enorme
deficiência de energia elétrica; e as usinas térmicas
existentes em seu território, só falho e precário
serviço lhe vêem prestando, a custo de tremenda
devastação de suas matas já reduzidas a proporções
mínimas. Felizmente, a energia de Paulo Afonso,
régio presente da boa vontade e do patriotismo do
Presidente Eurico Dutra e de uma extraordinária
equipe de profissionais que, sob todos os pontos de
vista, honram o Brasil, – vai nos abrindo novos e
largos horizontes, onde poderão repousar,
definitivamente, nossas quase cansadas esperanças.
Eletrificado, o Nordeste estará a meio caminho de
sua redenção.
E nunca serão bastantes as homenagens dos
que, para isto houverem concorrido.
Transportes
Um dos serviços prestados ao Nordeste pelo
Departamento de Sêcas, foi a construção de um
sistema rodoviário que, apesar de falhas, devidas,
quase sempre, à intervenção da política, vem
prestando grandes serviços àquela região.
Ao Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, a cujo cargo estão hoje estas rodovias,
cumpre completar êsse trabalho, não só fazendo as
ligações que permitam o tráfego integral das zonas
percorridas pelas linhas-tronco, como as articulações
com as rêdes dos Estados limítrofes, para a
comunidade dos transportes em tôda a vasta
extensão do polígono das sêcas.
Acontece, porém, que essas rodovias,
submetidas a um tráfego superior ao que permitem
suas condições técnicas, tendem a inferiorizar-se,
com evidente prejuízo para as zonas a que servem.
O remédio soberano seria a pavimentação,
mas desta não cura o govêrno, senão pro-forma,
pois a única estrada do Ceará em que foi iniciada a
pavimentação, há cerca de 12 anos, (a RecifeFortaleza), tem apenas uns 60 a 80 quilômetros
pavimentados.
Em dados seguros, é êste o número de
quilômetros de estradas asfaltadas no Nordeste:
BR-22 (trecho Barro Branco-Santa Maria) – 11
quilômetros.
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BR-22 (trecho Fortaleza-Sobral) – 31
quilômetros;
BR-13 (trecho Fortaleza-Russas) – 55
quilômetros;
BR-22 (trecho Parnaíba-Luís Correia) – 16
quilômetros;
BR-12 (trecho Natal – Maracaibo) – 18
quilômetros;
BR-23 (João Pessoa-Campina Grande) – 29
quilômetros;
BR-25 (Central de Pernambuco) – 17
quilômetros;
BR-26 (Central de Alagoas) – 10 quilômetros.
No total de 187 quilômetros, em todo o
polígono das sêcas.
Nessa marcha, talvez esteja concluída no ano
2.000... Entretanto, na ligação Rio-Belo Horizonte,
cêrca de 200 quilômetros foram pavimentados e
muitas obras d'arte construídas, em alguns meses!
Não deixa de ser um contraste acabrunhador!
Equilíbrio Econômico
Nenhuma necessidade mais evidente do que a
obtenção dêste equilíbrio cuja precariedade vai
abalando, de modo insofismável, a unidade da
federação brasileira.
A Nação é um grande todo complexo, um
vasto sistema de vasos comunicantes nos quais
circula a seiva que deve alimentar igualmente todos
os seus órgãos.
Compreende-se, fàcilmente, que, para a
perfeita sanidade dessa imensa máquina viva, possa
cada órgão executar trabalho diferente, mas sob o
ritmo de uma coordenação, preestabelecida, sem o
que não seria possível unidade de ação, isto é, a
vida.
Se, por qualquer circunstância, algum dêsses
membros não receber o necessário nutrimento, certa
será a mutilação ou morte do organismo, de acôrdo
com a importância do órgão atingido.
Como
os
organismos
animais,
as
comunidades sociais não podem viver sem qualquer
dos seus órgãos essenciais.
Assim, pois, se o Brasil deseja conservar a sua
unidade, só tem um caminho a seguir: envidar todos os
esforços para melhorar quanto possível, a economia do
Nordeste, assertiva que dispensa comprovação a
quantos têm qualquer noção do nosso intercâmbio co-

mercial e da nossa precária economia política.
Quem ignora serem os Estados do Norte os
maiores consumidores das mercadorias produzidas
no resto do país?
Para os industriais do sul claro é que, quanto
mais fortalecida fôr a economia do Nordeste, mais
apetecível será êsse mercado, pois mais produtos
consumirá. Continue o Nordeste a marcar passo
e o sul a aumentar sua produção (como
necessàriamente fará) e o desequilíbrio econômico
entre essas regiões levará, fatalmente e em breve
tempo, a um tremendo impasse, as indústrias do
Brasil.
Com uma inexpressiva exportação, limitada
a 3 ou 4 países da América, e em proporção
reduzida, vivem as nossas indústrias no
regime da estocagem, que tende a perpetuar-se,
mercê do incontrolável aumento do custo
da mão-de-obra, pelos motivos que todos
conhecem.
Em tais condições, se não houver um
positivo aumento do consumo interno, ergo, do
poder
aquisitivo
do
Nordeste,
sombrias
perspectivas se abrirão às nossas indústrias e,
conseqüentemente, ao futuro econômico do
Brasil.
Não se pense que estejamos a exagerar, pois
são os próprios industriais os primeiros a
compreender a gravidade da situação e proclamar a
necessidade urgente de amparar a economia
nordestina, como o remédio mais eficaz para a
salvação da economia nacional.
E, como prova dessa nova mentalidade dos
grandes capitalistas produtores, limitar-me-ei
a transcrever algumas conclusões do Relatório
da Missão Econômica paulista que acaba
de percorrer a região nordestina: "Parece
que muita gente ainda, não compreendeu
essa fabulosa obra de engenharia brasileira
que se chama Paulo Afonso, e o que
poderá representar, para a economia nacional,
quando sua energia elétrica fôr aproveitada
em maior escala que no presente" – foram
palavras transmitidas à imprensa de São
Paulo
pelo
Senhor
João
Rondon
Caporossi, Diretor do Centro das Indústrias
do Estado de São Paulo e Presidente
da
Associação
Profissional
da
Indústria
de Material Plástico de São Paulo, inte-
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grante da Missão Econômica Paulista que visitou o
Nordeste.
O relatório apresentado pela Missão informa
"que aquela região apresenta possibilidades
econômicas de imediato aproveitamento, facilitadas
pela energia elétrica de Paulo Afonso, – fartura de
matérias-primas naturais e pelo enorme mercado em
embrião, ali existente. Tudo isto permite a
concretização de diversos tipos de investimentos que
redundarão no estabelecimento de melhores padrões
de vida para cêrca de 20 milhões de brasileiros que
ali vivem.
Nesta sua rápida visita ao Nordeste, os
industriais paulistas puderam avaliar nossas imensas
possibilidades no setor dos produtos oleaginosos,
cuja exportação, de par com outras matérias-primas
da região, poderia atingir mais de 2 bilhões de
cruzeiros. O Senhor João Caporossi mostrou-se tão
profundamente surpreendido com o que viu no
Nordeste que está decidido a instalar, desde logo,
uma filial de sua própria emprêsa em Recife, onde já
existem pequenas indústrias de plásticos, e espera,
assim, triplicar os negócios de sua firma.
Pensa êsse grande industrial que todos os
homens de negócio deveriam compreender que o
Brasil não limita suas possibilidades econômicas aos
Estados do centro e sul. Salientou ainda o Senhor
Caporossi que na América Latina, sòmente o México
e a Argentina possuem população superior à do
Nordeste, o que reforça, ainda mais, sua opinião
sôbre as qualidades dêsse enorme mercado, ainda
pràticamente inexplorado e onde os industriais
encontrarão mão-de-obra fácil e fôrça motriz de
baixo custo.
Realmente, assim é.
O nosso parque industrial não se deve
circunscrever às regiões do centro e sul, agravando
o desequilíbrio que é notório e inquietador.
O estabelecimento de novas indústrias
e a transferência de algumas existentes
em outros Estados, modificarão grandemente
as
condições
econômicas
do
Nordeste,
concorrendo, em boa proporção, para eliminar
ou minorar os prejuízos decorrentes das
grandes distâncias e da deficiência do transporte
entre
centros
produtores
e
consumidores,
fatôres negativos que precisam ser neu-

tralizados, em benefício da economia do
País.
Em vez de promoverem medidas dessa
ordem, os nossos governantes, num verdadeiro
delírio de grandezas, procuram incrementar,
desavisadamente a industrialização do Sul,
empenhando somas vultosíssimas na obtenção de
milhões de kilowatts que indústrias transplantadas do
estrangeiro virão usufruir, sem proveito para o
povo, que pagará mais caro os produtos
crismados de nacionais, com prejuízo evidente para
as nossas rendas alfandegárias, para as quais não
concorrem êsses industriais, com a nova
nacionalização.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Com muito
prazer.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Estou
ouvindo com muito carinho o interessante e oportuno
discurso do ilustre colega...
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Obrigado a
V. Exa.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – ...com
meus aplausos, aliás, se bem que ao ponto de vista
em que se coloca, da possível desintegração
nacional com a eletrificação, tenha reparos a fazer e
não concorde in totum. Vossa Excelência me
permitirá ponderar que o problema é dos mais
complexos problemas que se oferecem aos nossos
administradores.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Confesso-o
adiante.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – É
muito difícil uma solução prática e imediata. Os erros
se vêm acumulando de tal modo que já nos trazem
como que afogados, com água até ao pescoço. A
palavra de Vossa Excelência é das mais autorizadas
na defesa do nosso Nordeste, que, de fato, tem sido
abandonado pelos governos da Federação, nestes
últimos anos.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Muito
obrigado a V. Exa.
(Lendo) Duplo e nefasto êrro!
Diz
a
"Business
Week"
que
existem atualmente, em São Paulo, 600
fabricantes e fornecedores de peças de auto-
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móveis, porém que a indústria enfrentará sérias
dificuldades no futuro. Uma delas, segundo aquela
Revista, será a escassez de aço. Para 1960, a
indústria precisará de cêrca de 300 milhões de
toneladas de aço adicionais, para suprir suas
necessidades.
O Brasil terá que importar ligas para o seu
programa automobilístico e o fato dificultará, em
parte, o seu objetivo de economizar divisas
estrangeiras.
Outra dificuldade, diz ainda a mesma revista,
será provàvelmente, a borracha, pois o Brasil
atualmente importa da Malaia grande quantidade da
borracha que consome.
Confessa, também, o mesmo órgão, que os
produtores norte-americanos estão assombrados
com a velocidade com que tem sido levado avante
seu programa.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permite V. Exa. outro aparte?
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Pois não.
Peço apenas, que seja breve, resumindo o aparte, a
fim de que eu possa dispor de tempo para concluir
meu discurso na hora do Expediente.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Desejo, apenas, pequeno esclarecimento sôbre a
questão da borracha. Sabe Vossa Excelência
que nesse sentido temos um programa de
valorização.
Pois
bem;
gostaria
que
me
elucidasse a respeito de aspecto curioso e
interessante do problema: que estamos fazendo,
quanto ao plantio das árvores produtoras de
borracha?
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Isso é para
daqui a quinze ou vinte anos. Antes, creio não
teremos seringueiras de plantação.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI:
– Mas estamos fazendo alguma coisa nesse
sentido?
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Dizem que
sim, e sou obrigado a acreditar nas informações dos
colegas.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Se
nada estamos fazendo, é lamentabilíssimo.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Obrigado
pelo aparte de V. Exa.

(Lendo) E têm muita razão para alegrar-se os
que se estão habilitando a vender-nos 100 ou
produzirem por 50, como se fôsse – lembra muito
acertadamente o Prof. Eugênio Gudin – "um impôsto
de consumo de 100 por cento onerando tôda a
população; e, apenas, em vez de ser o produto do
impôsto encaminhado para os cofres públicos – é
transferido para os proprietários e operários das
novas fábricas".
Da saúde, da educação e, sobretudo, da
especialização dos operários que deverão trabalhar
nas novas indústrias – é que não curam nossos
administradores.
Relacionada com o problema industrial que
vimos de abordar, há de ser levada em conta a
importante consideração de que, sem uma sólida
base agrícola, que permita um razoável custo de
mão-de-obra, tôda e qualquer indústria é precária e
falaz.
É imprescindível um certo equilíbrio agroindustrial para determinar o aparecimento de um
sólido mercado interno, consumidor natural de tudo
que seja possível exportar. Ora, o que existe entre
nós é um evidente desequilíbrio entre as produções
agrícola e industrial, agravado pela deficiência de
transportes e um insuficiente mercado interno,
representado, em grande parte, pelo "Polígono das
Sêcas", sempre à mercê das inconstâncias
climatéricas.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – O
subconsumo é um fato; mas não esqueçamos outro,
correlato: a exploração, que não tem peias e
aumenta todos os dias.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Cumpre,
porém, confessar que não é fácil organizar a
agricultura do Nordeste, onde, segundo diz o ilustre
Senador Lourival Fontes, 37.000 proprietários,
representando menos de 6 por cento do total,
ocupam 61 por cento da superfície da região, o que
importa, no justo conceito do competente
representante sergipano, – "o latifúndio improdutivo
cercado do minifúndio antieconômico".
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI:
–
De
qualquer
maneira,
o
minifúndio
ainda seria vantagem, porque o latifúndio
improdutivo é a maior das pragas que se
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possam imaginar. Devíamos tratar, quanto antes, da
reforma agrária.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Há muitos
anos se procura realizar a reforma agrária, e até
agora nada se conseguiu.
(Lendo) E, como corolário fatal de tudo isto,
uma grande e séria crise das nossas indústrias,
obrigadas a uma constante retenção de seus
produtos que, só no artigo tecidos, orça, atualmente,
por mais de 60 milhões de metros, apenas, no
Estado de São Paulo.
Nem poderia ser de outra forma, quando as
grandes nações industriais do mundo se sentem
sufocadas pela super-produção e fazem tôda
sorte de concessões para não perder a
escassa freguezia. Daí a razão por que
estão a transferir suas indústrias para êsse
mercado de 60 milhões de habitantes que tôdas
disputam.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Pois não.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Desejo fixar,
neste discurso de Vossa Excelência, o aprêço com
que o Senado o tem ouvido. Um homem, com sua
idade, com êsses gloriosos oitenta anos bem vividos,
de serviços dedicados ao País...
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Pelo menos
de muito boa vontade.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – ...entregarse a estudos laboriosos e profundos, como Vossa
Excelência vem fazendo, merece o respeito do
Senado, e dá motivos de alento para a juventude
atual que encaram a possibilidade de fazer carreira
política no Brasil. Felicito Vossa Excelência, na
certeza de que o exemplo há de frutificar
benèficamente para o País.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Muito
agradecido a Vossa Excelência pelas expressões
cativantes. Felizmente, porém, a juventude que
ocupa atualmente o Senado não precisa de meu
incentivo, para cumprir seu dever.
O
SR.
JURACY
MAGALHÃES:
– A melhor maneira de educar é dar o
exemplo, e o nobre colega, com o esfôço
que
desenvolve,
está
educando.
Seu

exemplo, reafirmo, será fecundo para a atividade
política do Brasil.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Obrigado a
V. Exa.
(Lendo) O mais rudimentar bom senso está
indicando que deveríamos defender, com o maior
empenho, êsse mercado interno, sem o qual nossas
incipientes indústrias não se poderão manter.
Os
capitalistas
de
São
Paulo
já
compreenderam que o meio de obter tal resultado, é
transferirem para o Nordeste as indústrias
adaptáveis àquela região, antes que estranhos o
façam. Porque não os imitam indústrias de outros
Estados? Quando se resolverem a fazê-lo, talvez já
seja tarde...
(Interrompendo a leitura) quer dizer, talvez
estrangeiros já o tenham feito, porque as condições
são realmente favoráveis.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permite Vossa Excelência um aparte?
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Com muito
prazer.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Vossa
Excelência tem razão. Não haverá, entretanto,
indústria no Nordeste brasileiro sem energia elétrica
barata, e que, infelizmente, está nas mãos dos
trustes. Êstes estipulam, impõem os preços, inclusive
aos órgãos governamentais. Sem energia elétrica
barata, – repito – nunca teremos indústria.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Discordo de
Vossa Excelência apenas no ponto em que se refere
à eletricidade de Paulo Afonso. Ela, na realidade,
está, sendo distribuída em grande abundância e,
creio, a preços razoáveis.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Aí, a
nossa discordância. Os preços devem ser impostos
através de acôrdos que não venham em prejuízo dos
brasileiros.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – É caso para
se verificar depois. Até agora, pelo menos, tenho a
impressão de que a energia elétrica de Paulo Afonso
está sendo distribuída a larga mano e a preços
razoáveis.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não
vejo a distribuição abundante. Desejaria sòmente
que fôsse feita a preços realmente acessíveis.
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O SR. FERNANDES TÁVORA: – Muito
obrigado a V. Exa.
(Lendo) Mas, nossos governantes não cogitam
dêsses
problemas
fundamentais,
preferindo
despender bilhões na execução de obras
perfeitamente adiáveis, cuja grandiosidade é bem
menor que o imenso prejuízo acarretado ao País
pela sua intempestiva realização.
Em qualquer país civilizado, os governantes
ao verificarem o desequilíbrio econômico numa zona,
sob sua administração, tudo fazem por eliminá-lo,
pois bem sabem que tais disparidades repercutem
fundamente no campo social com as mais funestas
conseqüências. Os nossos estadistas, porém, fingem
ignorar coisas tão evidentes e continuam em sua
cômoda indiferença. Foi a administradores dêsse
quilate que endereçou Quevêdo esta profunda
advertência: "De modôrras y letargos de príncipes
adormecidos, adolecieran muchas republicas y
monarquias"...
Os príncipes de nossa República, ou
continuam a dormir ou, se acordados, nada
constroem na sua movimentação desordenada e
inconseqüente.
O Dever do Brasil
Nos países que vivem sob o pálio de uma
verdadeira civilização, há noções e princípios
fundamentais que nunca são esquecidos pelo povo e
por aquêles a quem êle, na sua indiscutível
soberania, outorgou o direito de governá-lo.
Nos Estados Unidos da América, o que
caracteriza a sua civilização, no entender de Jaime
de Miravills é o combate sem tréguas a êsses três
grandes flagelos humanos: a injustiça, a enfermidade
e a pobreza. Essa atitude dos nossos vizinhos do
norte é tanto mais a destacar, quando a comparamos
com a de outros povos, sobretudo os latinoamericanos,
onde
êsses
princípios
são
constantemente
proclamados,
mas
só
esporàdicamente realizados e, ainda assim, com a
lentidão e displicência com que soem ser tratadas as
causas mal compreendidas...
Qual a razão de tamanha diferença no
tratamento de problemas tão basilares na vida dos
povos?
É que nos Estados Unidos, essas
três desgraças são consideradas "manmade",

isto é, feitas ou criadas pelo homem que fica,
assim, na obrigação infungível de eliminá-las, na
medida de suas fôrças, e da altitude de seu ideal
humano!
Batendo-se pela liberdade, a saúde, e o bemestar de seus concidadãos, os filhos da grande
República do Norte estão plenamente convencidos
de que cumprem apenas um dever cívico. Nós,
porém, como outros povos retardados e descuidosos
do
seu
futuro,
temos,
muçulmanamente
conformados, tôdas as desventuras, com o fatalismo
dos que julgam inútil lutar contra a natureza.
Nós, digo mal, porque os nordestinos nunca se
curvaram aos caprichos do destino e contra êle
reagem e lutam, segundo a épica expressão do
nosso poeta, "resistindo e morrendo, morrendo e
resistindo"!
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Muito
bem.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Disse
Joubert que "as necessidades que procedem das
coisas, novas submetem, ao passo que as que nos
vêem dos homens, nos revoltam".
Toynbee proclama que "a principal tarefa do
homem do século é recobrar o espírito de religião e
combater a fome e a privação, e que o livrar-se
da miséria é hoje direito reclamado em todo o
mundo".
E conclui que "a eliminação da fome e a
implantação ou consolidação da segurança e da
justiça sociais, alinham-se entre as prioridades de
nossos dias e dos dias futuros".
Estas profundas palavras do ilustre filho de
Albion não representam apenas a opinião de um
homem, mas a expressão de um pensamento
universal, em constante instância de realização.
Acaso não fará o Brasil parte da humanidade? in ila
vivimus et sumus – e, por isto, êle terá que cumprir
irrecusàvelmente e sem delongas, o seu dever
humano.
Os Nordestinos e o Brasil
Aquêles que ora me ouvem e os que,
por acaso, tiverem a paciência de ler estas
desvaliosas
observações,
formularão,
talvez
esta pergunta: – Valerá a pena o sacrifício
de alguns bilhões, para salvar o povo que
habita uma região malsinada, onde a inconstância da
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natureza parece impugnar a estabilidade da vida?
Não seria melhor e mais razoável como
opinava Cincinato Braga – transportar essa gente
sofredora a rincões mais ubertosos e acolhedores?
Os que assim raciocinam, animados, talvez,
de boa vontade e compaixão, pensam erradamente,
por desconhecimento completo da terra e do homem,
cuja espantosa tenacidade e bravura "sempre lhe
valeram como um poder contra o seu destino".
"Erradicar do solo natal milhares de sêres
humanos, é êrro de economia, êrro de psicologia,
erro de patriotismo".
Brunhes considera "o homem uma fôrça
natural, um dado geográfico fundamental, e sua
distribuição na superfície da terra, mercê de
contingências históricas e econômicas, qualquer
cousa de respeitar em princípio, e difícil de modificar
radicalmente".
E
Vinicius
Berredo
lembra,
mui
judiciosamente: "o que se realiza no Nordeste, é uma
tentativa de adaptação da região à existência de
populações que ali se estabeleceram e adensaram e
cresceram ràpidamente, à revelia dos obstáculos
criados pela instabilidade climática. Essa obra, amplo
que é o seu sentido social e econômico, terá de ser,
racionalmente, adstrita aos limites das possibilidades
efetivas de adaptação que a região oferece".
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permite V. Exa. mais um aparte?
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Pois não.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Vossa
Excelência tem tôda a razão. Em discurso aqui
pronunciado há anos, salientei que uma das
características do homem do Nordeste, ao contrário
do que se supunha, era o espírito criador e
inconformado. Nós sempre lutamos contra as
adversidades.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Já estamos
acostumados.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Certo.
E temos dado muito ao País em todos os aspectos.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Vossa
Excelência verá que, adiante, terei oportunidade de
frisar êsse ponto.

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Neste
caso encerro meu aparte para ter o prazer de
continuar ouvindo a brilhante exposição de V. Exa.
O SR. FERNANDES TÁVORA (lendo): –
Albert Demangeon, no seu belo livro "Problemas de
Geografia Humana", nos ministra êste salutar aviso:
"Para abranger bem os fatos gerais, é bom partir do
particular, do localizado, do regional; observar o que
a região contém de particular em seus horizontes,
suas plantas, seus habitantes, – e definir êsse algo
animado que resulta da união de um fragmento de
terra com um grupo de humanidade".
É exatamente êsse misterioso "algo animado"
que prende indissolùvelmente, o nordestino à terra
em que nasceu e o faz amá-la com tôdas as veras
de sua alma. Quem o aconselha a esquecê-la
comete um quase sacrilégio, pois, para êle, a gleba
natal, é, como para o poeta, "aquela mão de fidalga,
fina e branca, – mão que o atrai e o afugenta, que
êle adora, que beija e que o espanca".
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permite Vossa Excelência um aparte? (Assentimento
do orador) – Aquilo é uma perpétua ressurreição da
morte para a vida, sempre e sempre, daí, o
amor profundo que nós, nordestinos, temos pela
terra.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Obrigado a
Vossa Excelência. (Lendo): Parece-me da maior
oportunidade relembrar, neste momento, o
pensamento do grande Hamílton, transcrito em
notável discurso, pelo nosso colega, o ilustre
Senador Argemiro de Figueiredo, em novembro de
1956. Diz aquêle sábio e ponderado colaborador da
Constituição Americana que "entre as grandes
virtudes do regimem federalista, estava a ajuda da
União aos Estados subdesenvolvidos. Julgava
aquêle ilustre constitucionalista que o progresso, no
regimem federativo, deveria desenvolver-se, no
mesmo tempo, em todos os setores, em todos os
Estados.
E, quando, em algum momento, se
tornasse
necessária
a
criação
de
um
privilégio, que êle se fizesse, não para
os grandes Estados, não para os mais
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fortes ou mais poderosos, não para os de progresso
locais intenso, de vida industrial e comercial mais
desenvolvida, – mas, para aquêles que mais
precisavam de ajuda de fôrça material para a sua
expansão".
Note-se bem que o eminente constitucionalista
não trepidou em permitir até a criação de um
privilégio, para amparar os Estados pobres e
subdesenvolvidos.
Que dizem a isto os dirigentes do Brasil?
Muito oportuno é recordar aos meus
compatriotas algo da esquecida atuação dos
nordestinos na formação da nacionalidade, e no
evolver de seu progresso e de sua civilização. Dirão
êles depois, até onde fui justo e onde,
possìvelmente, terei começado a exorbitar do direito
que me assiste de defender os meus conterrâneos.
Desde logo, porém, afirmo, in fidae civis, que
os fatos por mim citados, em sua quase totalidade já
pertencem à História, e os que nela ainda se não
integraram, não foi por carência de realidade, senão
pela indiferença ou desamor com que costumam os
brasileiros tratar atos e fatos que muito de perto
dizem com o seu futuro e a glória de seu país.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permite o nobre orador outro aparte?
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Pois não.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Dentro
da
mesma
ordem
de
brilhantes
considerações em que Vossa Excelência se
encontra,
ressalto,
sobretudo,
as
grandes
possibilidades do Nordeste. No Amazonas, por
exemplo, no extremo Norte, temos a borracha; no
Maranhão, os babaçuais imensos, que poderiam ser
fonte de alimentação das mais ricas possíveis para o
nosso povo. No Ceará, a cultura do milho, coloca-o,
hoje, em segundo lugar, como Estado produtor; e, no
Rio Grande do Norte e em certa zona da Paraíba,
temos minerais atômicos. Conterrâneo de Vossa
Excelência – não sei se o Procurador Pompeu
Sobrinho – declarou certa feita, que o Nordeste
contava com mais de quatro milhões de quilômetros
quadrados de terras irrigáveis, capazes de produzir o

melhor algodão do mundo. Temos o açúcar
em Pernambuco e Alagoas. A Bahia – como
V. Exa. sabe – é um manancial de petróleo
e
outras
riquezas
naturais,
incluindo
o
cacau,
na
agricultura.
Zonas
dessa
natureza
precisam,
com
efeito,
encontrar
correspondência na boa vontade dos Governos do
País.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Vossa
Excelência tem tôda a razão; o Nordeste precisa
simplesmente de auxílio dos Governos para crescer,
para sua indústria medrar.
(Lendo):
Trazendo-os à tona, presto a minha singela
homenagem a êsses verdadeiros "soldados
desconhecidos" que, desde as selvas do Amazonas
às coxilhas do Rio Grande, dos cômoros do Uruguai
aos pampas argentinos e aos pântanos do Paraguai
– têm servido ao Brasil, não lhes regateando suor e
sangue, na paz e na guerra.
Creio que não seria preciso relembrar aos
brasileiros o que representou a luta contra os
holandêses, na formação da nacionalidade.
Em tôrno dos pernambucanos, que formaram
o centro da resistência, agruparam-se os filhos de
todos os Estados nordestinos, representados nas
suas três raças formadoras, em maior ou menor
número, mas, todos, com o mesmo ardor, na
defesa da causa nacional, desde Tabocas e
Guararapes, à capitulação da campina do Taborda.
Não fôra aquela estupenda resistência e os
holandêses teriam fundado no norte do Brasil uma
outra nação.
Seria um bem, seria um mal?
Como quer que fôsse, os filhos do Nordeste
preferiram a unidade da pátria, por ela lutando com
tenacidade e bravura, ajudando seus heróicos
irmãos pernambucanos a escreverem na nossa
História, páginas de eterno fulgor!
No primeiro quartel do século XIX, o
Nordeste
foi
sacudido
pelos
movimentos
revolucionários de 1817 e 1824, renovando
naquelas paragens, o velho sonho dos Incon-
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fidentes. Muito penaram nas masmôrras os
insurretos de 17, afinal anistiados pela clemência
real; mas os de 24, entregues à sanha implacável de
Conrado Jacob de Nyemeir, pagaram com a vida
seus anseios de liberdade.
Ao Ceará, como de costume, caberia
o maior quinhão na partilha de lágrimas
e sangue. Carapinima, Ibiapina, Pessoa Anta,
Bolão, Mororó, – tombaram arcabuzados no antigo
campo da pólvora bem junto aquêle "verde mar
bravio" cujas ondas, no seu constante marulhar
parecem entoar-lhes um eterno e dolente
funeral!
Logo após a proclamação de nossa
Independência, tropas cearenses comandadas por
Tristão Gonçalves e Pereira Filgueiras, numa
arrancada patriótica, invadiram o Piauí e o
Maranhão, esmagando, com a tomada de Caxias, a
arrogância de Fidié, comandante das tropas
portuguêsas. Que recompensa tiveram os bravos
defensores de nossa Independência? Pouco menos
de 2 anos depois, Filgueiras, fugindo à perseguição
dos legalistas, morria, esquecido e abandonado, nos
sertões baianos, e Tristão, sempre a sonhar,
tomba, varado por balas de imperialistas, após o
combate de Santa Rosa, só lembrado, mais de um
século depois, pela piedade cívica de Euzébio de
Souza, – em modesta herma, erguida no sítio em
que morreu.
Precisou o Brasil lutar no Uruguai e na
Argentina e o sangue nordestino correu, largamente,
em Montevidéu, em Paissandu, em Ituzangó, em
Monte Caseros, por tôda parte onde o exigia o Brasil.
Muito bem!
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Insultou-nos
o ditador Solano Lopes e os voluntários da zona
flagelada acudiram, sem demora, ao chamado da
Pátria, indo morrer aos milhares, nos pântanos do
Paraguai. Só o Ceará, para lá enviou cêrca de 6.000
homens e oficiais como Tibúrcio, Sampaio e
Jerônimo Filgueria de Melo, que lá se cobriram de
glórias.

Antes, já dera para a guerra da
Independência, no Piauí e Maranhão, 4.000 homens,
em 1825 e 26, enviou 2.137 recrutas à Campanha da
Cisplatina,
altos
efetivos,
relativamente
às
populações daquelas épocas.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Permito-me lembrar ao nobre orador
que faltam apenas dois minutos para o término da
hora do expediente.
O SR. ONOFRE GOMES (pela ordem): –
Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência
consulte a Casa sôbre se consente na prorrogação
regimental da hora do expediente, a fim de que o
nobre Senador Fernandes Távora conclua seu
discurso.
O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de
ouvir o requerimento formulado pelo Senador Onofre
Gomes.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados (Pausa).
Está aprovado.
Continua com a palavra o Senador Fernandes
Távora.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Agradeço ao
ilustre colega, Senador Onofre Gomes, o haver
solicitado a prorrogação da hora do expediente, para
que conclua meu discurso, e ao Senado, a gentileza
com que deferiu o requerimento.
O SR. CUNHA MELLO: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Pois não.
O SR. CUNHA MELLO: – Admiro como Vossa
Excelência, com a cabeça coberta de neve,
envelhece a cantar sua terra e sua gente. Assinale
bem, em seu discurso, que, na história da escravidão
no Brasil, o primeiro grito libertário partiu do Ceará,
daquele jangadeiro que declarou não desembarcaria
mais escravos. Estou acompanhando, encantado as
palavras de Vossa Excelência, já lhe apreciara, aliás,
o entusiasmo da Constituinte de 1934. Ouço-o,
agora, muitos anos depois, com o mesmo vigor, a
cantar sua terra e sua gente.
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O SR. FERNANDES TÁVORA: – Agradeço o
aparte de Vossa Excelência, apenas tenho a dizerlhe que, felizmente, as névoas me atingem a cabeça
mas não o coração.
O SR. CUNHA MELLO: – Essas névoas não
tiraram o entusiasmo de Vossa Excelência, que
ainda é o mesmo homem que conheci na
Constituinte de 1934, cheio de vida e entusiasmo.
O SR. NÉLSON FIRMO: – E de perene
mocidade.
O SR. FERNANDES TÁVORA (lendo): – Em
relação ao Coronel Filgueira de Melo, há um episódio
marcante, que nunca vi relatado em qualquer
publicação e que me foi narrado pelo veterano do
Paraguai, Coronel de Engenharia Felipe de Araújo
Sampaio, então Diretor da Companhia de Bondes de
Recife, homem ponderado, digno e veraz. Contoume êle: "Nosso exército encontrava-se diante da
grande ponte de Itororó, que precisava transpor a
todo custo, mas que os paraguaios haviam fortificado
tremendamente, sôbre ela fazendo convergir o fogo
de sua mais ponderosa artilharia, no deliberado
propósito de defender, a todo transe, aquela
admirável posição estratégica.
Nossos batalhões tentavam, debalde, penetrar
na ponte, varrida pela metralha inimiga, que fazia
verdadeira carnificina no exército atacante, o que
não conseguia avançar um passo. A situação era
terrível e, pela mente do marechal, passou, talvez,
pela primeira vez o fantasma da derrota.
Caxias tentou, então, um golpe supremo:
arrancou a espada da bainha, esporeou o cavalo e
bradou: "Quem fôr brasileiro, que me siga!" E
avançou para a ponte. No aturdimento dos primeiros
instantes, o exército ficou imobilizado, mas o 26º
Batalhão de Voluntários do Ceará, que estava na
frente, arrancou em desabalado passo de carga e
cercou o comandante em chefe antes que as balas
inimigas o atingissem. Logo em seguida, outros
corpos do exército se atiraram em massa sôbre a
ponte que, depois de terrível luta e grande
mortandade, caiu em nosso poder.
Mas, o batalhão cearense que fôra
a cabeça de ponte e recebera em cheio

a metralha inimiga, fôra quase aniquilado, ficando
reduzido a menos da têrça parte.
No dia seguinte, um Boletim do Comando em
Chefe mandava dissolver o 26º Batalhão de
Voluntários do Ceará e distribuir os soldados
remanescentes por outros corpos do exército. Lendo
êsse Boletim, o Coronel Jerônimo Filgueira de Melo
pôs em forma os poucos soldados que ainda
estavam sob seu comando e, com êles, dirigiu-se ao
Quartel-General, a cuja frente postou sua pequena
tropa. Entrou, desempenadamente, na sala em que
se encontrava Caxias e, após a continência
regimental, assim lhe falou: "Marechal, venho, em
nome dos meus infelizes companheiros do 26º
Batalhão de Voluntários do Ceará, agradecer a
Vossa Excelência o modo estranho pelo qual os
recompensou, mandando dissolver o batalhão que,
ontem, lhe salvou a vida em Itororó!" Durante alguns
momentos, os dois bravos militares trocaram olhares
fulminantes, e o grande Marechal que "tinha
consciência de que a generosidade é a nobreza do
uniforme, a última é a mais preciosa de suas
divisas", – e sabia, em qualquer oportunidade,
sobrepor, à rigidez da disciplina, os ditames do
coração, respondeu com admirável serenidade e
brandura: "Senhor Coronel, volte para o seu
acampamento e diga aos seus bravos comandados
que o 26º Batalhão de Voluntários do Ceará não será
dissolvido". E ordenou, imediatamente, que fôsse
reconstituído o batalhão cearense, com soldados
retirados de outros corpos do exército.
O 26º Batalhão de Voluntários combateu até o
fim e, quando terminada a guerra, volveu ao Ceará,
raríssimos dos que haviam partido chegaram a rever
a terra natal. Foi uma desolação! Aquêles que, pais,
irmãos e amigos esperavam apertar contra o peito,
haviam ficado a dormir, para sempre, em terra
estranha. Em vez de entusiasmo, do riso, – o
desconsôlo, o desengano, a dor e o pranto!...
E assim terminou a epopéia do 26º
Batalhão de Voluntários do Ceará, que aqui estou a
relembrar, quase um século depois, numa singela e
fraternal homenagem àqueles bravos irmãos
que tudo deram à Pátria que, numa cruel indife-
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rença, deixou sôbre sua memória caírem as cinzas
do olvido!
Mas
há
ainda
outro
capítulo
da
guerra do Paraguai, que muito de perto toca ao
Ceará.
Em 24 de maio de 1866, travou-se a maior
batalha da América do Sul, em Tuiuty. Ocupava o
centro do nosso exército o General cearense Antônio
de Sampaio, comandando uma divisão de infantaria,
quase tôda de nordestinos, a chamada "divisão
couraçada".
Contra esta, Lopez concentrara, por detrás
de uma densa mata, a elite de suas tropas,
composta de 9.000 homens das 3 armas,
comandada pelo seu melhor cabo de guerra – o
General Dias. Tinha êste por missão romper o
centro do nosso exército, o que três vêzes tentou
fazer, em tempestuosas investidas contra a divisão
do Sampaio que, em outras tantas formidáveis
cargas de baioneta, o levou a internar-se
novamente na mata. Três vêzes ferido, o bravo
cearense não abandonou o comando; e, quando,
ao pôr do sol, Osório dêle se lembrou e quis
informar-se da situação do nosso centro, dizendo
ao seu ajudante de ordens: "vamos ver como se
terá havido Sampaio com os bugres" – encontrouo mortalmente ferido, a "divisão couraçada" com
perdas espantosas, mas intactos e inviolados o
centro do nosso exército e a honra de nossa
bandeira!
Não é preciso ser militar para compreender
quais teriam sido as conseqüências da morte de
Caxias, em Itororó – e da rutura do centro do
nosso exército, em Tuiuty. Dois heróicos filhos do
Ceará, jogando a vida num turbilhão de ferro e fogo,
duas vêzes concorreram, tão eficazmente, para
poupar à sua pátria o amargor da derrota, mantendo,
com espantoso estoicismo e desmedida coragem, a
honra do nosso pavilhão, e a glória de nossas
armas.
Que prêmios receberam êsses bravos?
Os camaradas de Sampaio conferiram-lhe o
título de "Patrono da Infantaria", que, ao menos,
lembra uma atuação memorável à frente da Divisão
Couraçada, em Tuiuty. Mas a nação esqueceu ou
nunca tomou conhecimento do épico feito de Itororó
– e os brasileiros continuam a menosprezar ou

olvidar a terra
denodados!...
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A Conquista da Amazônia
Menos de uma década após a guerra do
Paraguai, o Nordeste foi açoitado pela maior
calamidade que sôbre êle desabou, no século XIX, e
seus filhos, em tristes caravanas, arrastavam-se
pelas estradas desertas, a morrer de sêde e fome,
em procura do mar. Aquêles que tiveram a fortuna de
chegar à orla do oceano, foram empilhados em
porões de navios e atirados nos barrancos do riomar, sem qualquer sombra de assistência, sem o
menor laivo de tratamento humano.
Que fizeram aquêles homens desprotegidos,
famintos e abandonados, naquelas regiões
longínquas e desconhecidas, naquela imensidade de
águas, charcos e florestas onde, segundo a formosa
expressão de Euclides da Cunha, parecia realizar-se
ainda o último capítulo do Gênesis? Em minúsculas
canoas, subiram, à fôrça de remos, o grande rio,
penetrando nos seus numerosos afluentes,
encharcados pelo aguaceiro das chuvas tropicais,
dormindo ao relento, nas praias desertas sob o pálio
do céu, à luz da lua e das estrêlas.
De espaço a espaço, faziam uma parada,
armavam um tapiri, seu rancho provisório,
internavam-se nas matas, e, quando encontravam
abundância de seringueiras, volviam à praia, erguiam
em lugar visível uma grande cruz de madeira
lavrada, como sinal de posse, e prosseguiam na
peregrinação. Era o que chamavam uma
"exploração" e que, por admirável e tácito consenso,
que não fôra precedido de qualquer acôrdo, os que
subiam depois, respeitavam, como se foram
sesmarias, concedidas ou doadas por algum poder
constituído.
Durante cêrca de 3 décadas, continuou
silenciosamente a escalada dos grandes afluentes,
máu grado a oposição tenaz do índio, que sempre
reagia, das terríveis endemias e das feras. E assim,
vencendo os maiores obstáculos, galgaram as
nascentes dos mais remotos tributários do rio-mar.
No artigo "Conquistadores do Deserto Verde",
que escrevi em 1911, dizia eu: "Onde estariam êles,
em que latitude, em que país se achavam? Sa-
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biam lá! Diante dêles, era o deserto – para os lados,
ainda o deserto, e para trás, bordando a fita
interminável dos rios, um vago pontilhado de núcleos
humanos, na vastidão das terras percorridas, frágeis
elos que a morte ia quebrando, como que
empenhada em dissolver a débil cadeia humana, que
apenas o pensamento unia na imensidade daquelas
selvas. Um dia, ofegantes ainda da luta contra a
natureza, entestaram um povo de outra raça que
pleiteava, em nome de sua nação, o domínio do
deserto. Nem por um momento recuaram os bravos
filhos do Nordeste. Perdidos no meio da mata infinita,
segregados dos seus compatriotas, abandonados e
esquecidos de sua Pátria que, num lastimável
eclipse do bom senso e com tremenda injustiça, os
renegara, deixando-os à mercê do contendor
estrangeiro, êles, os denodados voluntários da
morte, aceitaram a luta.
Tudo lhes prenunciava a derrota e êles
venceram, ainda uma vez, para suprema afirmação
de sua heroicidade! A nação contestante abaixou
armas, após sucessivas derrotas inflingidas às suas
fôrças por êsse pugilo de bravos que mercê da
intervenção altamente patriótica do Barão do Rio
Branco viram, de uma vez para sempre,
assegurados seus direitos à terra conquistada. O
historiador do futuro, relendo, um dia o feito
estranho, julgará, certamente, que muito ouro nos
terá custado a conquista da Amazônia e que séculos
teriam sido precisos para levar a têrmo a obra
colossal.
Entretanto, pouco mais de três décadas,
alguns milhares de homens fortes e desajudados,
aquinhoados pela supina indiferença de seus
compatriotas – eis quanto bastou para levar a
término a obra formidável!
O país, coisa notável e sem par nos anais da
expansão humana, não dispendeu um centil na
realização do magno empreendimento, para cuja
execução outras nações não trepidariam em
mobilizar exércitos e gastar bilhões.
Os pioneiros nordestinos, êsses admiráveis
e extraordinários bandeirantes do século XIX,
que integraram no Brasil um quase continente
e criaram, pelo seu – único esfôrço aquilo que

chegou a ser a segunda riqueza do nosso país –
continuam esquecidos a sofrer e trabalhar pelo bem
comum desta nação de deslembrados!
E não se limitaram à conquista e exploração
daquela área imensa. Depois de haverem,
heròicamente, repelido as investidas do exército
boliviano, continuaram como sentinelas vigilantes
naqueles longínquos lindes da pátria.
E quando, em 1905, um forte destacamento do
exército peruano atacou e expulsou a pequena
guarnição brasileira da foz do Amònea, no Alto
Juruá, antes que lá chegassem fôrças federais,
partidas de Cruzeiro do Sul, os seringueiros das
vinzinhanças e do Juruá – Mirim, cercaram as fôrças
invasoras, combatendo-as de tal forma que, ao
chegarem os nossos soldados, quase se limitaram a
receber a rendição da tropa adversa.
O Brasil não lhes agradeceu mais êsse
serviço,
nem
êles
lhe
pediram
qualquer
recompensa!...
Quando da construção da Estrada de Ferro
Madeira-Mamoré, a firma encarregada, norteamericana esteve na iminência de abandonar a
emprêsa, por falta de operários que resistissem às
condições de trabalho, naquela região. Espanhóis,
portuguêses, cubanos, e por último, os negros
barbadianos, recuaram, espavoridos, ante a
tremenda mortandade que os ceifava, às dezenas,
em poucos dias. Recorreram, então, aos
nordestinos, e a obra foi levada a têrmo, embora lá
ficassem, para sempre, nos pântanos do Madeira e
Guajará – Mirim, cêrca de 8 a 10 mil filhos da terramartir.
Nosso país pôde, assim, cumprir o que
prometera no tratado de Petrópolis, propiciando à
Bolívia uma estrada para o mar – e os eternos
supliciados morreram, mais uma vez pelo Brasil.
Na esfera de intelectualidade, quem
constestará a parte saliente que cabe ao Nordeste
na cultura do nosso país? Sem falar nos outros
Estados daquela região, o que me levaria muito
longe, citarei apenas alguns nomes de filhos do
Ceará, capazes de honrar qualquer nação: Clovis
Bevilaqua que, além de vários trabalhos de real
valor com que enriqueceu nossa literatura jurídica,
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eterno viverá nas páginas do admirável Código Civil
que doou à sua Pátria; Moura Brasil – na
oftalmologia; – Alberto Nepomuceno, Eleazar de
Carvalho, Jacques Klein, na Música; – Capistrano de
Abreu, Tomaz Pompeu e Barão de Studart, na
erudição e História; – Farias Brito, na Filosofia; –
Vicente Leite, na Pintura; – Pe. Antonio Tomaz,
Juvenal Galeno, Cruz Filho, Filgueiras Lima, Júlio
Maciel, José Albano, Antonio Sales, Faustino
Nascimento, Irineu Filho, – na poesia; José de
Alencar, Franklin Távora, Gustavo Barroso, Raquel
de Queirós, Oliveira Paiva, Domingos Olimpio, Papi
Junior, Adolfo Caminha, – na prosa. Todos êstes
representam altíssimos valores que não podem ser
esquecidos no inventário intelectual desta Nação.
O SR. CUNHA MELLO: – Permite Vossa
Excelência um aparte? (Assentimento do orador)
Cite, também Quintino Cunha.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Infelizmente
esqueci-me. Agradeço, no entanto, a lembrança, pois
é êste realmente um grande poeta.
O SR. CUNHA MELLO: – Escreveu um
grande poema sôbre o encontro das águas do Rio
Negro com as do Solimões.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Agradeço
repito, o esquecimento orçava por uma injustiça.
(Lendo) No domínio da iniciativa particular, os
cearenses não temem competidores; e, em qualquer
ponto da nossa grande pátria, a sua tenacidade
inteligência e ação construtora, se manifestam
vitoriosas sob todos os aspectos do labor humano.
Muito antes da grande investida que
determinou a conquista da Amazônia já cearenses
haviam penetrado em terras peruanas, e um dêles,
citado por Euclides da Cunha, foi o primeiro a
desenvolver o comércio e a navegação naquelas
remotas paragens.
Um outro, traça o plano da cidade de Pelotas,
e introduz no Rio Grande do Sul a indústria das
xarqueadas, já existentes no Ceará no último
quartel do século XVIII. Os irmãos Souza Carva-

lho e os irmãos Portela – e Raul Leal de Miranda,
para só falar nos mais conhecidos – a custo de
esfôrço e habilidade invulgares, conseguem vencer
no comércio desta metrópole, com estabelecimentos
comerciais que honrariam qualquer grande cidade do
mundo, – enquanto Luís Severiano Ribeiro lidera
uma grande rêde de cinemas, vencendo também.
Delmiro de Gouveia êsse tipo perfeito do
cearense, através mil dificuldades, instalou na
margem do São Francisco uma grande indústria de
linhas (creio que a primeira do Brasil), aproveitando
uma pequena fração de energia da grande
cachoeira. “Pedra” era uma comunidade modelar,
onde o respeito, a justiça, a ordem e a higiene
dignificavam o trabalho e a vida. A bala de um
sicário, provàvelmente a serviço de uma vingança
política, fêz tombar aquela esplêndida braúne
nordestina; mas seu nome ficou eternamente
gravado nos rochedos de Paulo Afonso! Um
industrial estrangeiro comprou a fábrica paralisada,
quebrou-lhe as peças da maquinaria e lançou-as à
cachoeira, vingando-se, assim, da tremenda
concorrência que lhe fizera o pioneiro cearense.
Desta vez, não foi a natureza, mas o homem, e um
homem civilizado, de além-mar, que trabalhou contra
o Nordeste!...
Creio não ser preciso fazer mais citações que
poderiam se elevar a centenas, para demonstrar a
inteligência, a capacidade, a tenacidade e a bravura
da gente nordestina. E é êsse o admirável material
humano que os nossos Governos vêm, há séculos,
desperdiçando, em vez de fornecer-lhe os meios de
que necessita para aperfeiçoar suas extraordinárias
qualidades, ensinando-o a trabalhar cientificamente, a
fim de que possa êle concorrer, como deseja, para a
prosperidade do seu rincão e a grandeza do seu país.
Por que não se criaram centenas de escolas
profissionais e técnicas – em tôda a vasta área
castigada pelas secas, para ensinar a êsses
deserdados como se pratica a pecuária e a
agricultura científicas, se executam as diversas for-
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mas de artezanato ou se dirige e conserta a
maquinária que faz a riqueza e a felicidade dos
povos bem orientados?
Preferem os nossos estadistas criar Escolas
Superiores e Universidades, como se um povo
atrasado e pobre devesse cuidar mais da cultura
literária que da economia – o que resulta em elevar o
nível cultural de alguns mais afortunados que, nesta
fase embrionária no nosso progresso, se
transformam, via de regra, em tristes proletários
intelectuais, a disputarem ferozmente, a migalha dos
cargos públicos.
A necessidade da industrialização do Nordeste
é uma coisa evidente, e os trechos por nós citados
do relatório da comissão de industriais paulistas, não
deixa, sôbre isto, a menor dúvida.
E’ preciso, entretanto, que as novas indústrias
a serem instaladas naquela região sejam adequadas
às suas necessidades isto é, de acôrdo com a
capacidade de seus operários, a possibilidade de
fornecimento de matérias-primas locais e visando,
sobretudo, ao atendimento do seu consumo. “Todo
progresso, diz mui acertadamente Anísio Teixeira é
um tumulto e uma desolação; e, se se faz muito
acelerado destrói mais do que constrói”.
A industrialização moderada e progressiva
determinará uma valorização das exportações, uma
redução de volume das importações de produtos
industriais, concorrendo para a melhoria do balanço
comercial, o que não é despendido.
Laboram em grave engano os que pretendem
industrializar o Brasil aceleradamente, porque só
conseguirão com isto aumentar desastradamente o já
grande desnível entre a produção industrial e as parcas
possibilidades de nossa rudimentar agricultura,
caminho para uma tremenda catástrofe econômica. E
essa sombria perspectiva será tanto mais de temer,
quanto é certo que o êxodo rural em grande escala,
provocado pelas vantagens de que goza o operariado
urbano – restringirá, fatalmente, na mesma proporção,
as nossas combalidas atividades rurais.

UM CONFRONTO ENTRISTECEDOR
Viajei pelo norte da África em 1951 e pude
observar algo do que tem feito a França naquela
vasta região semi-desértica, sobretudo no Marrocos,
que Gastou Lionel Franco, ilustre colaborador de “Le
monde Economique” julga “vir a ser, talvez, um ponto
alto de resolução dos grandes problemas humanos”.
Não sendo possível expressar, nos estreitos
limites de um discurso, tudo que vi no velho império
cherifiando, limitar-me-ei a fazer uma ligeira resenha
de alguns melhoramentos com que a grande nação
latina vem dotando aquêle seu protetorado.
Começarei pelas barragens.
A barragem D’ El Kansera, construída sôbre o
Oued Beth, tem 46 m de altura e 227 milhões de
3m3 dágua e beneficiará 30.000 ha dos quais 10.000
já estavam servidos por canais de derivação.
Barragem de Kasba-Tadla – sôbre o Oum er
Bebia, em Kasba-Tadla, irrigará 40.000 ha dos quais
15.000 já estão servidos por canais.
Barragem do Im-Fouf, com altura de 120 m, e
capacidade de 84.000,000 m3.
Barragem do N’Fis – sôbre o Qued N’Fis,
altura de 52 m, e capacidade de 52.000.000 m3,
irrigará 30.000 ha, dos quais 5.000 lotes de colonos
europeus e 25.000 de marroquinos.
Barragem de Bin-El-Ouidane – Em construção
sôbre o Oued El Abid, em Bin El Ouidane, altura de
120 m, e capacidade de 1 bilhão e 400 milhões de
m3, túnel de 10 quilômetros de extensão, com visão
de 40 m3 por segundo, leva a água à planície. Sua
rêde de canais irrigará 100.000 ha.
Barragem do complexo do Oued El Abid –
São obras de abóbadas, de uma altura de 120 m,
das fundações ao coroamento e capacidade de
1.500.000,000 m3. Fazem parte do sistema
hidráulico compreendendo as duas barragens de
Bin El Ouidane e Oued El Abid propriamente dito,
em Ait Ouarda. Há uma grande usina ligada a
esta barragem.
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Barragem de El Kansera – Com altura de 63m.,
extensão de 185m, e capacidade de 237.000,000 m3.
Barragem de Sidi Driss – Em construção sôbre o
Oued El Akhdar, terá 55m, de altura e 140.000.000 de
metros cúbicos.

Há ainda os projetos de barragens sôbre o
Oued Massa na Região de Mogador, sôbre o
Oued Mellah, nas vizinhanças de Casa-Rabat, a
obra de M’Jara e a de Moulouya na zona de
Tanger.
Possibilidade de
produção anual
em KW – Hora

CURSOS D’ ÁGUA

Centrais hidráulicas

Oued Fez....................................................
Oued Fez……………………………………..
Oued Ez-Ziloun………………………………
Oued Bufre Ôrane…………………………...
Omer er Rebia infer………………………….
Omer er Rebia.............................................
Oued Beth…………………………………….
Oued N’Fis……………………………………
Omer er Rebia enfer...................................
Omer er Rebia infer.....................................
Oued El Abid...............................................
Oued El Abid...............................................

Fez Aval......................................................
–
Fez Amont...................................................
Mekinez……………………………………….
Sidi Said Machou…………………………….
Ôasba-Zidania.............................................
El Ôansera……………………………………
Tala-Takerkourst…………………………….
Im’Fout………………………………………..
Daourat………………………………………..
Afourer………………………………………...
Bin el Quidane.............................................

20 000 000
–
–
65 000 000
28 000 000
13 000 000
17 000 000
130 000 000
70 000 000
300 000 000
160 000 000

TOTAL...............................................

803 000 000

Quanto à eletrificação, eis os números de
potências instaladas e das posibilidades de
produção anual, em kilowatts-hora, nas centrais
hidráulicas:
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar
tímpanos): – Lembro ao nobre orador que faltam
apenas dois minutos para o término do tempo de que
dispõe.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Vou
terminar, Sr. Presidente.
(Lendo):
E’ claro que êstes dados estão ligados à
pluviometria.
A possibilidade de produção anual em KWhora, das centrais térmicas de Rochas Negras
(antiga e nova), Petijeam, Sale, Mazagão, Safí, Nova
Central de Agadir e central d’Oujda – atingem o total
de 413 milhões e 100 mil KW-hora.
Por
conseguinte,
o
Marrocos
já
dispunha, em 1954, de um potencial elétrico
de
1
bilhão,
200
milhões
e
100

mil KW-hora, nas suas usinas hidroelétricas e
termoelétricas.
Poderíamos relatar uma série enorme de
benefícios propiciados pela França ao seu
protetorado marroquino, mas isto nos levaria muito
longe e não dispomos de tempo bastante para tanto.
Basta lembrar que a nação protetora tem
difundido no império cherifiano, o ensino, sob tôdas as
formas, sobretudo o profisisonal e o técnico. promovido
a introdução de novas culturas industriais, forageiras,
arborização sêca, a silagem, a recuperação de solo, o
cooperativismo, o saneamento e tudo enfim, que pode
elevar o nível cultural, sanitário e econômico daquelas
populações que de tudo careciam.
Poucos anos depois de sua chegada ao
Marrocos, o Marechal Lijautey, vencendo os furores
de um mar bravio numa costa aberta, construiu o
grande pôrto de Casablanca, um dos melhores do
mundo e o país dispunha, em 1954, de 12.336
quilômetros de vias públicas em estado de viabilidade
permanente e de 28.969 quilômetros de estradas

– 154 –
regularmente conservadas, mas cuja viabilidade não
é assegurada no mau tempo. Só êste conjunto
representa um capital da ordem de 250 milhões de
francos.
Também no orçamento belga de 1954, há uma
verda de 4 bilhões de francos destinada ao plano
decenal,
estabelecido
naquele
ano
para
melhoramentos no Congo, o que nos leva a crer não
ser inferior a 40 bilhões a soma que a pequena nação
européia está disposta a gastar para a melhoria
econômica de sua possessão africana, até 1964.
Enquanto essas nações colonizadoras fazem
tais sacrifícios pelo progresso e bem estar de países
estranhos e de populações retardadas – os nossos
governantes esquecidos dos deveres constitucionais
e dos próprios sentimentos de humanidade, deixam
à margem de suas cogitações uma grande região do
país, onde vivem a lutar contra a natureza
inclemente, cêrca de 20 milhões de brasileiros!
Quando viajava através do Marrocos e
observava, por tôda parte, os evidentes sinais de
uma civilização lá implantada por uma nação que
dêle diverge pela raça, pela religião, pela cultura e
por tudo quanto podem inspirar os grandes ideais
humanos – uma imensa tristeza e uma grande
humilhação me abatiam o espírito e pungiam o
coração ao lembrar-me que, na minha pátria
distante, milhões de irmãos infortunados sofriam e
morriam a míngua do amparo oficial que uma nação
consciente de seus deveres humanos, não negava
aos miseros fellahs do protetorado marroquino!
Um ano antes, vindo do Chile, através dos
Andes, parei em Mendoza, linda e opulenta cidade
argentina, no sopé da grande cordilheira – e tive
ocasião de observar um dos mais belos e
consoladores
panoramas
que
a
irrigação,
cientificamente organizada, pode oferecer.
Mediana barragem de alguns milhões de
m3 d’água alimentada pelo degêlo dos Andes,
transformou muitos mil hectares de terra arida em
formoso pomar, dando fartura e riqueza a uma
população que, hoje feliz, perpetuou no bronze
de uma estátua, bem junto ao reser-

vatório, a memória do engenheiro italiano que o
construiu. E aquelas terras maninhas que nada
produziam senão tolhiça flora Xerofila, cujos
exemplares mais desenvolvidos pouco excedem de
um metro – é hoje um verdadeiro oásis, onde
vicejam frondosas árvores frutíferas dos climas
temperados, vinhêdos e olivais.
Para se ter uma idéia do que valem agora
aquelas terras, basta dizer que só uma de suas 38
bodegas, isto é, seus estabelecimentos vinicolas – a
Bodega Gioja, cujo maior acionista é o Banco da
Espanha – produz anualmente 150 milhões de litros
de vinho.
Eis, em poucas palavras, o que pode fazer um
povo civilizado para arrancar da terra bem amanhada
aquilo de que precisa para ser feliz! Desta vez, não
senti angústia nem tristeza mas confesso que tive
inveja. E ao deixar aquela terra redimido pelo
inteligente esfôrço de seus filhos vinha sonhando na
rota para Buenos Aires, com igual ventura para a
longinqua e inditosa terra de meu berço em que
padeceram meus antepassados e padecem, ainda,
meus coevos.
O desnível econômico é comum entre regiões
do mesmo país, por circunstâncias diversas; mas as
nações civilizadas procuram, por todos os meios
atender tais diferenças, oriundas de condições
naturais ou sociais, que a ciência pode elidir ou
melhorar. São tais, desarmonias que os sociólogos
apressados traduzem em fórmulas como aquela que
representa o Brasil numa poderosa locomotiva,
arrastando 20 vagões vazios, ou a dos milaneses
que, para demonstrar sua operosidade e a preguiça
dos meridionais, costumam dizer, cheios de orgulho:
– “Milano lavora, Roma manja e Ia Sicilia dorme”.
Mas São Paulo, realmente poderosa locomotiva,
não arrasta vagões vazios, e seus grandes industriais já
compreendaram que é do seu interêsse e do país ajudar
a enchê-los. Os italianos, desde Mussolini, trabalham
para soerguer a economia do sul da peninsula, e
completando a obra notável do Duce, que captou as
águas dos Apeninos meridionais e fundou cidades
industriais sôbre as lagoas Pontinas aterradas, o
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Govêrno da República, por intermédio de uma
grande comissão técnica, planejou e está realizando
a recuperação econômica da Itália meridional.
Será possível que aos governantes de nosso
país nunca chegue um raio de luz que os conduza ao
caminho do dever ou sequer lhes derperte a simples
e comezinha piedade humana? Inútil seria prosseguir
na demonstração de teses ou na apresentação de
fatos que êles não podem ou não querem
compreender.
Mas, ao terminar estas considerações que me
foram impostas, pelo patriotismo e pela compaixão,
eu pergunto aos responsáveis pelos destinos de
minha pátria, se algo mais poderiam ter feito os
homens do Nordeste pela grandeza e pela honra do
Brasil?
Meditem seriamente os nossos governantes
sôbre o que lhes cumpre fazer em benefício das
populações flageladas do Nordeste e lembrem-se de
que a liberdade, igualdade e a fraternidade não são
apenas nomes vãos, porque representam a tradução
admirável das mais altas e irreprimiveis aspirações
humanas! Enganam-se, completamente, os que,
visando o mando e o despotismo, se apegam às
desigualdades sociais e econômicas para justificar
superioridades ilusórias. E’ de lastimar que a tais
preconceitos não escapassem homens de alta
intelectualidade, como Goethe que proclamou:
“Zwai races gibt, die eine mil sporen, mit
saltern wird die anders geboren”
o que, traduzido em vernáculo, quer dizer:
“Há duas espécies de humanidades: – uma,
que nasce de esporas aos pés, e outra, já de sela às
costas”.
Se o grande intelectual alemão houvesse
conhecido o Nordeste, provàvelmente teria sido
menos sistemático, pois os homens daquele rincão,
nem nascem de esporas aos pés, nem toleram que
alguém lhes ponha a sela às costas.
Não quero sugerir, com isto, que êles pertençam
a uma terceira espécie de humanidade, mas apenas
que por insondáveis mistérios das etnias que os

formaram e dos quatro séculos de vida atormentada,
adquiriram uma personalidade invulgar que, não raro,
lhes assegura a vitória no turbilhão das desgraças!
Por que não ajudar êsses homens
extraordinários que, entre saudades e angústias
desmedidas, vivem a palmilhar, dolorosamente,
todos os caminhos do universo?
Por que deixá-los penar no inferno ambulante
dos “Paus de Arara” ou se degradarem na
promiscuidade das favelas imundas das grandes
cidades que continuam a ignorá-los ou considerá-los
mísera ralê humana, sem direito à felicidade e à vida?
Pensaram, um momento sequer, os eleitos da
fortuna nessas criaturas desditosas que, um dia,
largados de tôdas as esperanças de viver na terra
máter, saem pelo mundo, em desatino, pisando, no
torrão brazado, as fôlhas sêcas que o vento arrasta,
ululando, nas caatingas desertas, – à procura de
trabalho e pão para os filhos que morrem de sêde e
fome? Vento a gemer, fôlhas mortas, árvores
desnudas, lançando para o alto os retorcidos galhos,
como mãos descarnadas erguidas para o céu a
suplicarem orvalho – imagens dolorosas de sua vida
e de seu destino, símbolos perfeitos!
Rui Barbosa, em seu magistral artigo d’ “A
Imprensa”, de 10 de outubro de 1900 – sob o título
“Visões do Mar”, descrevendo o périplo da “Divisão
Branca” em que viajara Campos Sales, traçou
estas palavras, que hão de viver eternas, na alma
e no coração dos filhos de minha terra; “Os
cuidados povoam para o ânimo do homem de
Estado a superfície do pêlago deserto. Na esteira
dos seus navios, a Divisão Branca há de ver
surgir, muitas vêzes, a imagem da pátria inquieta e
descontente, há de vê-la estender para o Norte,
nas fímbrias do seu manto, a esmola do carinho
materno às regiões assoladas, há-de vêla procurar
em vão, na fronte descorada, os sinais da antiga
majestade. Se os fantasmas das cousas revivem,
pela consciência e pela memória, em tôrno do
homem, quando o lume do firmamento, nas noites
estreladas, a cintilar pela cauda espumosa
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do monstro a cuja guarda se vai entregar a fortuna
do nosso primeiro magistrado, – os seus olhos, os
olhos da sua reminiscência, enxergarão alguma
coisa mais, à beira do abismo retinto. Um poder
maior do que os dos soberanos e dos ditadores, já
teve a seu serviço essas correntes, êsses ventos,
essas profundezas. Era a liberdade que vinha do
setentrião, perlongando as nossas costas, com a
carga dos seus mártires e dos seus heróis.
Tôda uma esquadra lhe obedecia no tráfego
da salvação de uma raça e da regeneração de outra;
mas, uma esquadra sem canhões, sem fogos, sem
galas, minúscula nos seus barcos, furtiva nas suas
manobras, perseguida no seu comércio, mas
inumerável nas suas unidades, impalpável nos seus
estratagemas, invencível na sua destimidez, tão
obscura, tão gloriosa, tão frágil, quão tenaz, tão
dissimulada quanto santa a esquadra dos
jangadeiros cearenses, a cúmplice sublime do aceno
na redenção dos cativos.
Com a vitãria da ideia divina, os intrépidos
aventureiros do bem volveram ao desconhecido,
como ao raiar do dia, se apagam os contornos
siderais no fundo do infinito.
Mas, a realidade tem seus momentos de
mistério e imaginação, em que os mortos se
reanimam, em que os extintos ressurgem. Ai dos que
não reconhecem essas evocações ou as desprezam!
Quando a frota festiva singrar, a desoras, o
Atlântico solitário, talvez, das amuradas do
“Riachuelo” não se engane o instinto da
marinhagem, vendo multiplicar-se o séquito naval de
Presidente, com o enxame dêsses perfis de velas
alvejantes em revoada, como um bando de gaivotas
do Equador a caminho do sul, agitado e marulhoso.
Outrora foi-lhes dado varar o bloqueio do cativeiro.
Não sabemos se romperão hoje o dos corações
lapidificados numa política sem ideal, ávara às
exigências da bondade, e pródiga às da corrupção”.
Assim clamava o grande Rui em 1900, assim
bradaria êle, hoje, ante a impassibilidade dos seus
compatriotas, indiferentes à sorte dos jangadeiros
e dos que, como êles, nasceram na terra des-

venturada. Os que fizeram “pela libertação de uma
raça e a regeneração de outra”, não encontram,
agora, quem os ajude a redimir seus filhos da
miséria! Medite em tudo isto o Govêrno do Brasil e
procure cumprir o seu dever!
Federação – não significa sujeição ou
subalternidade de Estados pobres aos mais opulentos e
bem fadados, – senão um pacto infrangível, em que
todos devem ter iguais direitos como têm iguais deveres.
Se ao espírito dos que governam não se
impuser evidência, marcharemos inelutàvelmente na
rota que levará à desagregração da nossa pátria.
Persistir na deliberada incompreensão das situações,
desprezando evidências, é política suicida, que, não
pode ter perdão.
Tempo é agora de formular a interrogação
anunciada em meu primeiro discurso; julgam os
nossos irmãos do sul ponderável a nossa
colaboração, e o adminículo do nosso esfôrço nas
duras etapas do evolver da nacionalidade, e estão
dispostos a auxiliar eficientemente o nosso
soerguimento econômico e social?
Se assim fôr, esquecendo ressentimentos,
marcharemos juntos, num largo amplexo de
fraternidade, em busca do futuro.
Mas, se por infelicidade, outro fôr seu
pensamento, continuaremos sózinhos a percorrer a
nossa dura senda, na esperança de que, um dia,
apesar de todos e de tudo, chegaremos vencedores
até onde, ora, nos levam nossos sonhos!
Não seria possível entretanto, afirmar que, ao
atingirmos a suspirada meta, ainda estejamos sob a
mesma bandeira, se continuarmos a ser vítimas dos
homens ludíbrios e desdéns, porque, nos
nordestinos, só uma coisa se equipara à grandeza
do seu infortúnio: é a sua altivez indomável, bravia e
intocável como os cardos da terra em que nasceram!
Se nesses dias, mais ou menos distantes,
já não nos ligarem os mesmos laços de
fraternidade (quod Deus avertat) culpa não
será dos homens abnegados e fortes que, em
séculos de lutas e sofrimentos, tudo ofereceram
à Pátria, inclusive o sangue e a vida!
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Aquêles que, primeiros, libertaram os escravos
em seu país e sempre se bateram pela liberdade –
nunca poderão ser cativos, nem do fado, nem dos
homens!
Osvaldo Orico, ao descrever a vida de Lincoln,
diz haver êle “transformado sua melancolia íntima
numa batalha pelo bem comum e que, do homem triste
que havia de se inclinar às fatalidades do destino – saiu
o condutor intrépido, romanesco e decisivo que realizou
emancipação e a unidade de sua pátria”.
Há em cada nordestino um raio de luz
dinamizado, um pedaço de sol humanizado,
envolvendo a sua imensa tristeza, que não será
suplício vão pois “nule soulfrance ne se perd toute
douleur fructifie”.
Êle está certo de “haver entrado na vida pelos
seus desertos”, e sabe que os terá de atravessar
sózinho; mas tem fé em Deus e inabalável esperança.
Nas minhas peregrinações pela Amazônia, li,
há muitos anos, no cabeçalho de um jornal de
Manáus, à guiza de lema, umas palavras latinas, que
nunca sairam da minha memoria, pois senti, desde
aquêle momento, que elas definiam, numa perfeita e
admirável síntese, a personalidade inconfundível e
inamolgável dos filhos de minha terra: “Constans,
defilis, fortis, coedo nulli!” (Muito bem. Muito bem.
Palmas. O orador é cumprimentado).
Durante o discurso do Senhor Fernandes Távora,
o Sr. Apolônio Salles deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Senhor Kerginaldo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa
requerimento que vai ser lido.
E’ lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 222, DE 1957
Requeremos, com fundamento no artigo
152, parágrafo único, letra b, do Regulamento
Interno, as seguintes homenagens de pesar pelo
falecimento do Doutor Plácido Olímpio de
Oliveira, cidadão ilustre, que representou o Esta-

do de Santa Catarina na Câmara dos Deputados:
a) inserção em ata de um voto de profundo
pezar;
b) apresentação de condolências à família e
ao Govêrno do Estado de Santa Catarina.
Sala das Sessões, em 11 de junho de 1957. –
Gomes de Oliveira – Francisco Gallotti – Filinto
Müller – Othon Mäder – Sílvio Curvo – Argemiro de
Figueiredo – Cunha Mello – Arlindo Rodrigues –
Freitas Cavalcanti – Alencastro Guimarães – Daniel
Krieger – Juracy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o
requerimento que acaba de ser lido.
O SR. GOMES OLIVEIRA (para encaminhar
a votação) (lê o seguinte discurso): – Sr.
Presidente, não fosse a impossibilidade material de
chegar a tempo, eu teria seguido ontem para
Joinville, para render ali a homenagem devida a
Plácido Olimpio de Oliveira que falecera domingo,
vitimado por insidiosa moléstia.
Direi, entretanto, aqui, a seu respeito o que me
cabia dizer lá, ao pé da sua tumba.
É, Sr. Presidente, que convivi com Plácido
Olímpio em dias agitados da nossa história na
Revolução de 30, e, acompanhando depois a sua
vida pública, pude avaliar o quanto de generoso,
desinteressado e patriota ela encerrava.
Não importa que, depois, as circunstâncias
políticas nos levassem para campos partidários
diferentes, tendo êle passado a integrar a U.D.N.;
entre nós, entretanto, como aliás tenho sentido com
tantos outros representantes dêste Partido, o espírito
e as tendências sociais eram as mesmas –
afinidades que o tempo consolidaria em amizade
duradoura.
Prefeito
Municipal
de
nossa
terra,
Secretário de Estado no Govêrno catarinense,
Deputado Federal, o ilustre desaparecido ontem
deixara em tôda parte o traço de uma
individualidade rica de civismo e de amor pelas
causas generosas.

– 158 –
Daí a simpatia que irradiava entre quantos o
conhecessem ou com êle privassem.
Culto, percuciente nas suas observações,
tolerante, bem humorado nas suas críticas aos
homens e as coisas, Plácido Olímpio constituia uma
personalidade deveras intensamente e estimada no
convívio de amigos ou simples conhecidos.
A sua atuação alta e generosa, à frente da
Prefeitura de Joinville, num momento grave da sua
história, quando em 1930, a cidade fôra conquistada
e ocupada pelas fôrças revolucionárias, o ótimo
desempenho administrativo, durante os anos
seguintes, valeram-lhe respeito e estima merecidos,
da população Joinvillense.
Esses conceitos êle os teve ampliados depois
no Estado, à frente da Secretaria de Justiça,
Educação e Saúde, e afinal, no cenário federal,
como deputado que fôra na legislatura passada.
Na direção de uma emprêsa de eletricidade
de capitais mistos, controlada pelo govêrno do
Estado, último cargo que ocupou, ainda grande
foram os seus merecimentos não só pela ampliação
dos serviços desta que êle promoveu, como pela
correção da sua administração, e pelo sentido
humano que sabia dar à sua atividade como pude,
há pouco, ver confirmado no louvor que lhe faziam
empregados e trabalhadores da emprêsa.
Desaparece Plácido Olímpio quando ainda se
poderia aspirar muito da sua capacidade e, como
tantos homens neste país, onde é tão injustamente
compreendida e malsinada a vida dos homens
públicos, desaparece, como diziamos, como
começara e mais modesta talvez, morrendo numa
casa mais simples do que aquela em que o viramos
quando a política o foi buscar nos áureos e
trepidantes dias de uma revolução triunfante.
Mas o seu nome, não apenas no seio da
família digna, que êle constituiu, ficará aureolado
pela lembrança do bem que fez em vida, irradiando
bondade, e pelo muito que deu em obras e
iniciativas fecundas à nossa Joinville, a Santa
Catarina e ao Brasil.
Que, conforme o requerimento em
Mesa, se consigne, pois, nos anais desta

Casa, o nosso profundo pesar e que sejam
transmitidos à sua família as expressões dos nossos
sentimentos pelo desaparecimento do catarinense
ilustre. (Muito bem).
O SR. OTHON MÄDER (para encaminhar a
votação): – Sr. Presidente, é com o mais profundo
pesar que tomo conhecimento do falecimento do exDeputado Plácido Olímpio de Oliveira e me associo
às homenagens que o Senado deverá prestar dentro
em pouco, a requerimento de muitos nobres
Senadores, a êsse ilustre catarinense, cujo
desaparecimento lamentamos.
O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. dá licença para
um aparte?
O SR. OTHON MÄDER: – Pois não.
O SR. MEM DE SÁ: – Solicito a Vossa
Excelência fale, também, em nome da bancada do
Partido Libertador, porque se associa, com unção
d’alma, às justas homenagens tributadas ao ilustre
falecido.
O SR. OTHON MÄDER: – Com muita honra
associo o pronunciamento da Bancada do Partido
Libertador ao que ora faço em meu nome pessoal e
no da bancada da União Democrática Nacional.
Plácido Olímpio Oliveira, cuja vida foi
resumidamente descrita há pouco pelo ilustre colega
Senador Gomes de Oliveira, era dêsses homens cujo
espírito paira acima do comum. Sempre trabalhou
por causas justas e nobres. Era idealista na
verdadeira acepção da palavra. Jamais se
conformava com situações equívocas ou indefinidas
e propugnava pela melhoria dos nossos costumes
políticos e aperfeiçoamentos dos nossos métodos
administrativos.
Foi Prefeito em Joinville, na quadra difícil
posterior à Revolução de 1930, Secretário de
Deputado Federal por Santa Catarina, na bancada
da União Democrática Nacional, seu mandato durou
de 1951 a 1955. Todos êsses cargos desempenhou
brilhantemente e jamais, qualquer acusação surgiu
em relação à sua probidade, à sua honestidade
pessoal, política ou administrativa.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permite o
nobre orador um aparte?
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O SR. OTHON MÄDER: – Com muito prazer.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Lamento
imenso ter estado ausente do plenário quando o
nobre representante de Santa Catarina, Senador
Gomes de Oliveira, se referiu ao Doutor Plácido
Olímpio de Oliveira recém falecido. Aproveito a
oportunidade de estar Vossa Excelência na tribuna
discorrendo sôbre a vida dêsse ilustre catarinense,
para, em nome do Partido Social Democrático, que
represento nesta Casa e, também, em nome
rigorosamente pessoal, manifestar o mais profundo
sentimento por êsse infausto acontecimento.
As minhas palavras são as mais insuspeitas,
porque o Dr. Plácido Olímpio de Oliveira militava em
campo politicamente oposto, tendo representado a
União Democrática Nacional na Câmara dos
Deputados,
na
legislatura
passada.
Esta
circunstância, penso, dará maior valor às expressões
de sentimento e de saudade que neste instante
manifesto. Conheci de perto o Dr. Plácido Olímpio de
Oliveira. Suas virtudes cívicas, seu patriotismo, seu
amor à terra catarinense foram tais e sempre tão
digna foi sua atuação que mereceu de todos nós,
seus adversários políticos, a maior consideração e
respeito. Faço minhas, pois, as palavras que Vossa
Excelência está proferindo, como o teria feito com a
oração do nobre Senador Gomes de Oliveira, em
nome de Santa Catarina enlutada com a perda do
seu grande filho.
O SR. OTHON MÄDER: – Agradeço ao nobre
Senador Francisco Gallotti a solidariedade sua e do
seu Partido às homenagens que rendemos ao ilustre
catarinense.
Sr. Presidente, Plácido Olímpio de Oliveira
descendia daquelas velhas e tradicionais famílias
catarinenses, de que são lídimos representantes os
Gomes de Oliveira, os Abdon Batista, os Olímpio de
Oliveira os Lobos, e tantos outros fundadores e
primeiros povoadores da região norte de Santa
Catarina.
Ingressando no Ginásio de Florianópolis,
estabelecimento
de
ensino
que

formou tantas figuras ilustres que hoje culminam na
política nacional, sobressaiu sempre entre seus
colegas, pela inteligência e pelo caráter.
Quero também, Sr. Presidente, prestar aqui
minha homenagem de amigo pessoal de Plácido
Olímpio de Oliveira, amizade que desfrutei
longamente, desde quando tomei parte nas
atividades catarinenses, contribuindo para o
progresso da cidade de Joinville, sua terra natal.
Plácido Olímpio de Oliveira há muitos meses
agonizava no seu leito. Há uma semana, exatamente
na terça-feira passada, visitei-o. Verifiquei, então,
que a insidiosa moléstia que o minava já o havia
vencido. Já estava desenganado pelos médicos.
Pelos motivos expostos, Sr. Presidente, sinto
profundamente a perda que Joinville, Santa Catarina,
todos nós sofremos com o desaparecimento dêsse
homem público.
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Permite V.
Exa. um aparte? (Assentimento do orador) – Quero
associar-me, em nome do Partido Republicano, às
homenagens que V. Exa. e o Senado estão
prestando ao grande e inolvidável patrício, doutor
Plácido Olímpio Oliveira, ilustre cidadão que,
desaparecendo, deixa um vácuo na família
catarinense e na sociedade brasileira.
O SR. OTHON MÄDER: – Agradeço o aparte
do nobre Senador Ezechias da Rocha, solidarizandose em nome do Partido Republicano, desta Casa,
como homenagem que prestamos ao eminente exDeputado Plácido Olímpio de Oliveira.
O SR. CUNHA MELLO: – V. Exa. dá licença
para um aparte? (Assentimento do orador) – Não
ouvi todo o discurso do nobre Senador Gomes de
Oliveira. Assim, não posso afirmar se Sua Excelência
declarou, como era de esperar-se, que falava não
em seu nome pessoal, também em nome do Partido
Trabalhista Brasileiro.
O SR. OTHON MÄDER: – Registro com
especial agrado, que o nobre Senador Cunha Mello,
ilustre Líder do Partido Trabalhista Brasileiro,
também se solidariza com esta homenagem.
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Assim, Sr. Presidente, viveu Plácido Oliveira,
sem inimigos, e os seus adversários políticos nunca
o foram pessoalmente, porque sabia ser cortês,
amável, e cavalheiro com todos.
Embora pertencesse aos quadros da União
Democrática Nacional, por cujo Partido foi eleito
Deputado Federal, em Santa Catarina, era homem
estimado por todos.
Quem haja convivido com o povo de Joinville
pode afirmar que, na realidade, Plácido Olímpio de
Oliveira era uma das figuras mais queridas daquela
cidade, sempre, à frente de todos os movimentos em
prol do desenvolvimento material e cultural de
Joinville e do Estado.
E’, pois, com o mais profundo pesar que
registro o passamento, de tão ilustre cidadão, e em
nome da União Democrática Nacional, e no meu
próprio me associo às homenagens que lhe são
prestadas. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o
requerimento.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.

Onofre Gomes. – Vivaldo Lima. – Cunha Mello. –
Ezechias da Rocha. – Daniel Krieger. – Gaspar
Velloso. – Rui Palmeira. – Freitas Cavalcanti. –
Arlindo Rodrigues. – Nelson Firmo. – Mem de Sá.
REQUERIMENTO Nº 224, DE 1957
Nos têrmos do art. 156, § 3º, do Regimento
Interno, requeremos urgência para o Projeto de Lei
da Câmara número 105, de 1957, que revoga a
alínea “a” do art. 8º e os artigos 10, 14, 15 e 16 da
Lei número 2.237, de 19 de junho de 1954.
Sala das Sessões, em 11 de junho de 1957. –
Filinto Müller – Daniel Krieger. – Argemiro de
Figueiredo – Frederico Nunes. – João Arruda. –
Francisco Gallotti. – Lineu Prestes. – Kerginaldo
Cavalcanti. – Cunha Mello. – Prisco dos Santos.
O SR. PRESIDENTE: – Os requerimentos que
acabam de ser lidos serão votados depois da Ordem
do Dia.
Sôbre a mesa comunicação do nobre Senador
Filinto Müller.
É lido o seguinte:
OFÍCIO

Em 11 de junho de 1957.
Senhor Presidente:
Vão ser lidos dois requerimentos de
Tenho a honra de comunicar a Vossa
urgência.
Excelência, para conhecimento do Senado, que me
ausentarei por algumas semanas dos trabalhos da
São lidos os seguintes requerimentos:
Casa, para uma breve viagem ao interior.
Atenciosas saudações. – Filinto Müller.
REQUERIMENTO Nº 223, DE 1957
O SR. PRESIDENTE: – A mesa fica inteirada.
Vai ser lido Ofício chegado à mesa.
É lido e despachado à Comissão Diretora o
Nos têrmos do art. 156, 3º, do Regimento
seguinte:
Interno, requeremos urgência para o Projeto de Lei
da Câmara número 96, de 1957, que concede
OFÍCIO Nº 3, DE 1957
dotação federal para a comemoração do 250º
aniversário da fundação de Ouro Prêto e dá outras
Associação Interparlamentar de Turismo
providências.
Grupo Brasileiro.
Sala das Sessões, em 11 de junho de 1957. –
Filinto Müller. – Argemiro de Figueiredo. – Kerginaldo
Nº 4
Cavalcanti. – Gomes de Oliveira. – Juracy
Magalhães. – Abelardo Jurema. – Júlio Leite. –
Rio de Janeiro, 6 de junho de 1957.
Alencastro Guimarães. – Lima Guimarães. – Gilberto
Senhor Presidente:
Marinho. – Francisco Gallotti. – Othon Mäder. –
Temos a subida honra de levar ao
Lourival Fontes. – Frederico Nunes. – Silvio Curvo. – conhecimento
de
Vossa
Excelência
que
A Mesa tomará as providências requeridas.
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o Regimento Interno do Grupo Brasileiro da
Associação Interparlamentar de Turismo, aprovado
pelas Resoluções números 26 e 93, do Senado
Federal e da Câmara dos Deputados, em seu artigo
15, inciso XIV, estabelece que à Comissão
Executiva, composta de Senadores e Deputados,
compete “dispor das dotações orçamentárias
votadas pelo Congresso Nacional, que lhe serão
entregues como suprimento”.
Assim sendo, vimos solicitar a Vossa
Excelência a gentileza de determinar ao Senado
Federal seja autorizado a entregar ao Grupo
Brasileiro da Associação Interparlamentar de
Turismo, a importância de Cr$ 1.500.000,00 (um
milhão e quinhentos mil cruzeiros) consignada no
Orçamento
da
União,
para
o
exercício
correspondente, sob a rubrica 2.02 – Consignação
1.6.00 – Encargos Diversos – Subconsignação
1.6.14 – Exposições, congressos e conferências. 2)
Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar de
Turismo.
Outrossim, informamos a Vossa Excelência,
que a dotação acima referida destina-se a prover a
vinculação definitiva do Grupo Brasileiro à
Associação Interparlamentar de Turismo, ao
pagamento da taxa de filiação e anuidade
correspondente ao corrente exercício, assim como
ao custeio do comparecimento do Delegado do
Grupo à Assembléia Geral da Associação, que se
deverá realizar nos dias 28, 29 e 30 do corrente mês,
em Como, na Itália.
Aproveitando o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de alta estima e
consideração. – Rui Palmeira, Segundo VicePresidente, em exercício. – Ostoja Roguski, pelo
Tesoureiro.
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à
ORDEM DO DIA
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara,
nº 24, de 1957, que autoriza o Poder Executivo a
abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito
especial de Cr$ 5.000.000,00, para auxiliar o
Município de Macapá, nas comemorações do primeiro
centenário da cidade de Macapá, capital do Ter-

ritório Federal de Amapá, tendo Parecer favorável,
sob número 389, de 1957, da Comissão de
Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
a discussão. (Pausa).
Encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam o
Projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o Projeto aprovado, que vai à
sanção:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 24, DE 1957
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial
de Cr$ 5.000.000,00, para auxiliar o Município de
Macapá, nas comemorações do primeiro centenário
da cidade de Macapá, capital do Território Federal do
Amapá.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a
auxiliar o Município de Macapá, nas comemorações
do primeiro centenário da cidade de Macapá, capital
do Território Federal do Amapá, realizado em 1º de
dezembro de 1956.
Art. 2º Para execução do disposto no artigo
anterior, é o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial
de Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros).
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara, nº 175, de 1956, que passa à situação
de reformados os asilados das Fôrças Armadas
e dá outras providências tendo Pareceres
favoráveis sob números 164, 165 e 400, de
1957, das Comissões: de Constituição e
Justiça; de Segurança Nacional; e de Finanças.
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O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
a discussão. (Pausa).
Encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam o
Projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o Projeto aprovado, que vai à
sanção:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 175, DE 1956
(Nº 3. 140-C-1953, na Câmara dos Deputados)
Passa à situação de reformados os asilados
das Fôrças Armadas, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Passam à situação de reformados, por
invalidez, os militares que foram asilados nos têrmos
do parágrafo 3º do artigo 15, do Decreto-lei número
197, de 22 de janeiro de 1938 e que se invalidaram
antes da vigência do Decreto-lei número 3.940, de
16 de dezembro de 1941; e à de pensionistas do
Estado, as espôsas, viúvas e filhos de asilados que
ora sejam beneficiários de etapas nos têrmos dos
artigos 311 a 313 do Código de Vencimentos e
Vantagens dos Militares.
Parágrafo único. Os reformados não
compreendidos no presente artigo, que forem
asilados, tendo em vista o parágrafo 4º do artigo 76
do Decreto-lei número 3.940, de 16 de dezembro de
1941, gozarão dos benefícios da presente lei.
Art. 2º Os proventos dos militares de que trata
esta lei serão os compreendidos pelo Código de
Vencimentos e Vantagens dos Militares, em seus
artigos números 289 a 313; e a pensão dos
pensionistas será constituída por quantitativo de
alimentação igual ao valor da etapa fixada para a
Capital Federal no semestre anterior ao que se
referir a pensão.
Parágrafo
único.
Para
efeito
da
etapa especial instituída pelo artigo 309
do Código de Vencimentos e Vantagens

dos Militares consideram-se como moléstias
contagiosas e incuráveis a lepra, tuberculose ativa,
alienação mental, neoplasia maligna, cegueira e
paralisia.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor a 1º de janeiro
de 1957, revogadas as disposições em contrário.
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara,
nº 407, de 1956, que concede a pensão especial de
Cr$ 4.616,00 mensais a Eurico dos Santos Jacome,
filho inválido do Alferes, Eloy Martins dos Santos
Jacome, herói da guerra do Paraguai, tendo
Pareceres favoráveis, sob números 303 e 304, de
1957, das Comissões: de Constituição e Justiça e de
Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
a discussão. (Pausa).
Encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam o
Projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o Projeto aprovado, que vai à
sanção:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 407, DE 1956
(Nº 1.140-B, de 1956, na Câmara dos Deputados)
Concede a pensão especial de Cr$ 4.616,00
mensais a Eurico dos Santos Jacome, filho inválido
do Alferes, Eloy Martins dos Santos, Jacome, herói
da guerra do Paraguai.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida a pensão especial de Cr$
4.616,00 (quatro mil e seiscentos e dezesseis
cruzeiros) mensais a Eurico dos Santos Jacome,
filho inválido do Alferes, Eloy Martins dos Santos
Jacome, herói da guerra do Paraguai.
Art. 2º O pagamento da pensão de
que trata o artigo 1º correrá à conta da
verba
orçamentária
do
Ministério
da
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Fazenda, destinada aos pensionistas da União.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a matéria da
Ordem do Dia.
Em votação o Requerimento nº 223,
anteriormente lido, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara número 96, de 1957, que concede dotação
federal para a comemoração do 250º aniversário da
fundação de Ouro Prêto e dá outras providências.
Os Senhores Senadores que aprovam o
Requerimento, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Aprovado.
O Projeto para o qual foi concedida urgência,
será incluído na Ordem do Dia da segunda sessão
ordinária que se seguir à presente. (Pausa).
Em votação o segundo Requerimento de
urgência, sob número 224, também lido
anteriormente. Refere-se ao Projeto de Lei da
Câmara número 105, de 1957.
Os Senhores Senadores que aprovam o
Requerimento, queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Aprovado.
Também o Projeto de Lei da Câmara, número
105, de 1957, figurará na Ordem do Dia da próxima
sessão ordinária. (Pausa).
Tem a palavra o nobre Senador Leônidas
Mello, por cessão do nobre Senador João Villasbôas,
primeiro orador inscrito para esta oportunidade.
O SR. LEÔNIDAS MELLO:* – Senhor
Presidente, Senhores Senadores; de início, agradeço
ao nobre Senador João Villasbôas, a cessão feita
para que eu pudesse usar da palavra.
Como o nobre Senador Gomes de Oliveira,
ocupo a tribuna para cumprimento de sagrado dever.
(Lendo): Há quatro dias faleceu nesta capital
um dos grandes vultos da medicina brasileira,
especialmente da cirurgia, o Professor Doutor José
de Mendonça. Afastado, embora, há muitos anos, da
atividade profissional, tão grande foi a sua atuação
no mundo médico; tão grande a influência
que exerceu na sua classe; tão alto o conceito, a que

se impôs, no País e no estrangeiro que hoje,
mandam os sentimentos de justiça, rendamos à sua
memória as homenagens a que têm direito aquêles
que, como êle, souberam fazer da sua vida um
exemplo a ser seguido pelas outras gerações que é
um motivo de orgulho e de honra para a Pátria.
Morreu o Professor Mendonça aos 93 anos de
idade. Longa vida. Longa vida, Senhores Senadores,
porque Deus, na sua infinita sabedoria, deu-lhe a
cumprir na terra, também um longo e nobre destino.
Definindo-lhe o mérito e a personalidade, o
saudoso Professor Augusto Paulino, catedrático de
Cirurgia, da antiga e tradicional Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro, afirmou em discurso
proferido quando no seu jubileu, com absoluta razão:
“Pelo seu ensino, pelas suas publicações,
pelos trabalhos e vocações que inspirou, mas,
sobretudo, pelo seu exemplo, pode se considerar
José de Mendonça como um dos cirurgiões que, no
seu tempo, mais serviços prestou à Cirurgia do
nosso País. Sua vasta experiência, sua enorme
erudição, sua maneira atraente de expor as
questões, fazem com que ninguém se aproxime dêle
sem que aprenda alguma coisa”.
Disse eu que há anos se afastara o
Professor Mendonça da atividade profissional.
Mas, Senhor Presidente, passando à vida privada,
vivendo no recesso do lar que foi sempre uma
mansão de virtudes e amor à família, não se
conformou com a inatividade, com o descanso
improdutivo. Passou a escrever e publicar
substanciosos trabalhos, trabalhos que se contam
às dezenas, representando cada um dêles um
fruto da sua iluminada vocação de médico e
professor; um fruto de sua cultura excepcional e
sobretudo uma lição a mais, ditada pela sua
experiência, em benefício da sua classe e em
benefício da humanidade.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Com
muita honra.

– 164 –
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Tudo quanto
o nobre colega está dizendo a respeito do Professor
José de Mendonça é real. Foi, na verdade, um dos
grandes médicos de seu tempo, sobretudo cirurgião
primoroso, que muito honrou o Brasil em tôdas as
esferas da sua sabedoria.
O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Agradeço o
aparte com que Vossa Excelência se associa ao
sentimento que desejo exprimir.
Alcançou o Professor José de Mendonça as
culminâncias de sua carreira e, ao morrer, era
Presidente de honra do Colégio Brasileiro de
Cirurgiões, Membro Honorário da Academia
Nacional de Medicina, do Colégio Americano
de Cirurgiões, da Academia de Medicina de
São Paulo, da Soiedade de Medicina da
Bahia, da Sociedade Medico-Cirúrgica de S.
Paulo, da Sociedade Médico-Cirúrgica do
Recife e de muitas outras instituições culturais do
pais.
Por tudo isto, Senhor Presidente, Senhores
Senadores, quero, desta tribuna, para que conste
dos Anais da Casa, como médico, como brasileiro,
como Senador e amigo do ilustre morto, render
homenagem à sua memória.
O SR. NÉLSON FIRMO: – V. Exa. pode falar
em nome de todo o Senado. O Professor José de
Mendonça bem merece a homenagem. (Muito
bem).
O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Agradeço,
sobremodo, o honroso e expressivo aparte com que
o nobre Senador Nélson Firmo, ao traduzir o
pensamento e o sentimento de que se vê tomado o
Senado Brasileiro, se associa ao pesar que estou
manifestando pelo desaparecimento de tão ilustre
conterrâneo.
Assim, Senhor Presidente, deixo consignada
nestas palavras – que, já agora, não pertencem só a
mim, pois traduzem, para honra minha, o sentir do
Senado da República – a expressão de meu respeito
e admiração à memória do Dr. José de Mendonça.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Abelardo Jurema, segundo orador inscrito.

O SR. ABELARDO JUREMA:* – Senhor
Presidente, Senhores Senadores; inicialmente desejo
congratular-me com a Nação e o povo, pelo
brilhantismo da recepção oferecida ao eminente Chefe
da Nação Portuguesa, Presidente Craveiro Lopes.
As homenagens que S. Exa. vem recebendo,
desde que pisou o solo pátrio, exprimem o calor, a
simpatia e o entusiasmo de todos os brasileiros pela
honrosa visita às nossas plagas.
Felicito o Excelentíssimo Senhor Presidente
da República, Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira,
pelo êxito das manifestações públicas, que bem
espelham a paisagem moral e sentimental da nossa
terra; bem refletem o cuidado e o carinho que foi
traçado o programa da recepção ao Chefe da Nação.
Salientando o apoio da Imprensa e do Rádio,
que criaram no Brasil como que uma consciência lusobrasileira, de alma e coração abertos para receber o
Presidente
Craveiro
Lopes,
felicito,
muito
especialmente, o eminente titular da pasta das
Relações Exteriores, Embaixador Macedo Soares, pela
elaboração e execução do programa de festividades.
Estamos, todos, possuídos e contagiados de
entusiasmo desde quando o povo carioca encheu as
ruas para aclamar o Chefe da Nação Portuguesa. até
ontem, quando as gloriosas Fôrças Armadas do nosso
País, desfilaram pela Avenida Atlântica, numa
demonstração de pujança, unidade, disciplina e,
sobretudo, numa significativa manifestação de aprêço a
um dos mais ilustres visitantes que já pisaram nossa
terra, pois representa a mãe-Pátria, que acostumamos
a admirar como nossa própria mãe.
Tudo isso, Senhor Presidente e Senhores
Senadores, se deve ao espírito que domina o País,
mas também ao cuidado com que foi traçado e
cumprido o programa de recepção, de modo que
patenteasse a opinião nacional.
O Embaixador Macedo Soares, à frente
do Ministério das Relações Exteriores, está de
parabéns; e também sua valorosa equipe, pela
colaboração que prestam nos dias memoráveis
vividos pela Nação Brasileira. Repercutirão êles no
seu conjunto, para um futuro melhor e mais grandioso
ligando a Pátria de Camões à nossa própria Pá-
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tria, na frase patriótica proferida pelo General
Craveiro Lopes no Congresso Nacional: “Como
crescemos; como somos grandes”!
Senhor Presidente, Senhores Senadores,
associo-me a estas homenagens, fazendo-as
repercutir da tribuna do Senado, a fim de que
todos conheçam o estado de espírito que domina
nosso povo. Estou certo de que êsse
entrelaçamento mais se intensificará quando o
Chefe do Executivo Português visitar o interior do
Brasil, de Sul a Norte. Contagiado pelo calor e
entusiasmo da nossa gente, regressará levando,
no coração, um retrato mais vivo e palpitante da
alma brasileira.
Senhor Presidente, cumprindo, agora, o
programa que me tracei para o desempenho da
minha missão na mais alta Câmara Legislativa do
País, terei a honra de enviar à Mesa um Projeto de
Lei que consubstancia problema dos mais sérios, por
mim ventilado, quando pela primeira vez falei, há
alguns dias, nesta augusta Assembléia – o do
alistamento eleitoral. Senti, através dos debates, dos
apartes e da repercussão na imprensa, que tratava
de matéria das mais importantes da nossa vida
democrática.
Peço licença aos nobres Senadores para ler o
Projeto e sua justificação:
Art. 1º Aos eleitores que são portadores dos
atuais títulos eleitorais, cuja validade está prevista
até 31 de dezembro de 1957, de acôrdo com a Lei
2.982, de 30 de novembro de 1956, que modificou a
Lei 2.550, de julho de 1955, que introduziu reformas
ao Código Eleitoral Vigente (Lei 1.164 – de 24 de
julho de 1950), é facultada, até 31 de março de 1958,
a substituição por novos títulos eleitorais com o
respectivo retrato, dispensando-se, nestes casos, a
constituição de novo processo de alistamento
eleitoral.
§ 1º A substituição dos títulos eleitorais de que
trata êste artigo, será feita perante os órgãos da
Justiça Eleitoral, mediante simples apresentação dos
atuais títulos eleitorais pelos seus respectivos
portadores, pessoalmente.

§ 2º Os órgãos da Justiça Eleitoral ao
receberem os atuais títulos para substituição por
novos, farão entrega, aos seus portadores, de
recibos nos quais deve ser assinalada a data da
entrega dos novos títulos eleitorais, dentro de prazo
que não poderá exceder de 30 dias.
Art. 2º Os novos eleitores obedecerão ao
processo de alistamento previsto nas Leis Eleitorais
vigentes.
Art. 3º Os novos títulos eleitorais fornecidos de
acôrdo com as disposições desta Lei, serão válidos
para tôdas as eleições que se realizarem no território
nacional durante dez anos.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário”.
Senhor Presidente, Senhores Senadores,
todos que vivemos em lutas e em campanhas
políticas sabemos que o processo de alistamento
pela sua complexidade e condições de existência,
nas diversas regiões, é mais oneroso. Reconheço –
e já confessei, da tribuna – a excelência da Lei
Eleitoral vigente. Meu Projeto visa apenas a agitar a
matéria, pondo-a na pauta de estudos dos
legisladores; e, ao mesmo tempo, tentar ajustar a
execução desta lei com a realidade.
A justificação é do seguinte teor:
“Até esta data não se legislou em caráter
definitivo, sôbre os títulos eleitorais. Leis de
emergência têm sido promulgadas, enquanto os
eleitores brasileiros estão sempre com os seus
respectivos diplomas ameaçados de caducidade.
Ainda agora, o problema se afigura mais
grave, em face da caducidade dos atuais títulos
eleitorais, em 31 de dezembro de 1957, de acôrdo
com a Lei número 2.982, de 30 de novembro de
1956, que modificou a Lei 2.550, de julho de 1955,
que introduziu reformas ao Código Eleitoral vigente.
O processo de alistamento eleitoral que
parece simples, não o é, considerando-se a
realidade brasileira, com condições diferentes de
vida em várias regiões do País.
A atual legislação eleitoral instituiu,
entre
outras
obrigações
moralizadoras,
o título eleitoral com o retrato do seu
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portador, providência que premune as eleições de
fraudes, evitando que um cidadão vote duas ou mais
vêzes impunemente, enquanto afasta a possibilidade
da revivescência do eleitorado fantasma.
A sua execução, entretanto, é lenta e
onerosa”.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Recebo com
muito prazer, o aparte de V. Exa.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Louvo, em
primeiro lugar, o Interêsse com que Vossa
Excelência vem debatendo, aliás, com grande brilho
e conhecimento, o problema da renovação do nosso
eleitorado.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Muito
obrigado.
O SR. FILINTO MÜLLER: – O primeiro
discurso pronunciado por Vossa Excelência nesta
Casa, impressionou-me profundamente. Considereio grande e valiosa colaboração ao trabalho em que
todos nos devemos empenhar, de reforma do nosso
alistamento e do Código Eleitoral. Sabe o nobre
colega que existe, no Senado, uma Comissão
especial criada a requerimento do ilustre Senador
João Villasbôas, mediante entendimentos comigo e
com outros Líderes de bancada...
O SR. ABELARDO JUREMA: – Grande
iniciativa.
O SR. FILINTO MÜLLER: – ...para estudar as
modificações que se fazem necessárias, imperiosas,
no nosso Código Eleitoral. Essa Comissão funciona
sob a presidência do eminente Líder da União
Democrática Nacional, com a colaboração de vários
membros de outras bancadas. Numa das últimas
reuniões deliberou a Comissão, em tese, aceitar,
para inclusão no futuro Projeto, o capítulo referente
ao alistamento eleitoral que é o do Código anterior,
modificado pelas Leis números 2.550 e 2.901, que
Vossa Excelência acaba de citar. A meu ver, nobre
Senador, o objeto do primeiro discurso de
Vossa Excelência foi muito feliz. Vossa Excelência
procurou despertar interêsse, em todo o País, a
respeito do alistamento eleitoral. Neste particular, es-

tou inteiramente de acôrdo com Vossa Excelência.
Quanto à prorrogação, digamos assim, da validade
dos atuais títulos eleitorais...
O SR. ABELARDO JUREMA: – Falei sôbre a
substituição. Aliás, desejo esclarecer o ponto.
O SR. FILINTO MÜLLER: – ...Vossa
Excelência me declarou gentilmente, antes de
pronunciar seu discurso, que ia apresentar o Projeto,
para servir de base à discussão.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Como
colaboração ao movimento.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Como
colaboração e base para discussão. Quero, assim,
pedir a atenção de Vossa Excelência para o ponto
que considero essencial. O alistamento atual é
apontado, sempre, como responsável por eleições
não muito honestas.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Esclareço ao
prezado colega que a reclamação se inspirou na
existência de portadores de muitos títulos que
votavam várias vêzes. Com a fotografia no título,
primeiro o eleitor é obrigado a enfrentar o juiz para
mostrar sua “foto” e em segundo lugar, fica com a
carteira de identidade. Assim, dificilmente poderá
votar duas vêzes.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Vossa Excelência
esclareceu o fato no início do seu discurso. Desejo,
porém, pedir a atenção de Vossa Excelência para o
seguinte: o alistamento existente, o atual corpo
eleitoral é criticado, porque se diz que nêle foram
incluídos analfabetos e estrangeiros; e nosso
interêsse é tornar o alistamento imune a qualquer
crítica. Nesse sentido é que tenho me empenhado;
nesse sentido entendi-me com o nobre Senador
João Villasbôas, para a criação da Comissão
Especial; é com o objetivo por que me tenho batido
no seio do meu Partido, para levarmos avante, com
empenho, a renovação do alistamento eleitoral,
introduzindo-se
as
modificações
necessárias
no Código Eleitoral, para que as novas eleições
sejam honesta”. Tive notícias de que o Tribunal
Superior Eleitoral declarou que a existência
de fraude é mínima. Como, entretanto, desejo
que as futuras eleições fiquem completamente livres
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de criticas, declaro com o acatamento que V. Exa.
me merece, considerar o Projeto como colaboração
para debate da matéria. Em princípio, pessoalmente
– não se trata de ponto de vista do Partido, nem da
bancada – sou partidário da renovação total do
alistamento, ainda que custe grande sacrifício aos
políticos.
O SR. ABELARDO JUREMA: – É exatamente
pelo que me bato, no meu discurso.
O SR. FERNANDES TÁVORA (dirigindo-se
ao Senador Filinto Müller): – Vossa Excelência é,
realmente, pela renovação dos títulos, ou permite a
permanência dos títulos antigos?
O SR. FILINTO MÜLLER: – Acabo de dar
meu ponto de vista pessoal, sou partidário da
renovação dos títulos, para que, de futuro, o corpo
eleitoral fique imune de quaisquer críticas.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Felicito
Vossa Excelência pela boa direção do seu espírito.
Essa é, realmente, a única providência que temos a
adotar, pelo menos em matéria eleitoral, quanto à
renovação dêsses títulos, que representam a
negação da dignidade. Os títulos que estão aí não
valem nada.
O SR. NÉLSON FIRMO: – Mas o trabalho está
sendo muito moroso.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Realmente.
Vossa Excelência tem razão; o trabalho está sendo
muito moroso; por isso, dei aplausos ao eminente
Senador Abelardo Jurema, que fêz questão de
despertar a atenção de todo o país para a
necessidade imperiosa de nos dedicarmos a êsse
trabalho. Se todos os políticos decidirem trabalhar
pela renovação do alistamento eleitoral, pela
melhoria do quadro eleitoral, pela limpeza das falhas
da eleição, conseguiremos nossa democracia
consolidada.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – O que é
preciso é que todos os chefes de Partidos se
empenhem, para que isso seja uma realidade, e não,
como querem agora alguns, que se prorrogue esta
bagaceira que tem produzido verdadeira indignidade,
uma vergonha no Brasil.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Obrigado
pelo aparte de V. Exa.

O SR. MEM DE SÁ: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Pois não.
O SR. MEM DE SÁ: – Estou apreciando muito
a oração de Vossa Excelência, mas concordo
integralmente com a advertência do nobre Líder da
Maioria. Creio, aliás, que o problema fundamental é
o do alistamento com grande intensidade, o que não
depende apenas dos partidos, mas muito, também,
das autoridades públicas.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Depende de
tôdas as classes.
O SR. MEM DE SÁ: – É mister, a meu ver,
antes de mais nada e para dar exemplo, que o
Govêrno forneça os meios indispensáveis, os
elementos para a Justiça Eleitoral. Êsses elementos
têm sido dados com muito atraso, com muita
morosidade, impedindo que a Justiça Eleitoral
imprima
aos
trabalhos
o
ritmo
desejado
principalmente no interior do Brasil. A meu ver, o
Govêrno deveria, inclusive, prover recursos para as
fotografias do eleitorado.
O SR. FILINTO MÜLLER: – A lei assim o
determina.
O SR. MEM DE SÁ: – Isso é preciso que o
Govêrno faça; é fundamental para a democracia do
Brasil, inclusive para o famoso e tão apregoado
congraçamento da vida pública brasileira. Enquanto
tivermos um eleitorado fraudulento, não poderá
haver democracia no Brasil.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Essa, a tese
do meu discurso passado.
O SR. MEM DE SÁ: – Que li com grande
satisfação.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Obrigado a V.
Exa.
O SR. GASPAR VELLOSO: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Pois não.
O SR. GASPAR VELLOSO: – Devo
acrescentar às palavras do ilustre representante
do Rio Grande do Sul que há de haver também
boa vontade dos partidos, principalmente
nas zonas rurais, pois o meu Estado é exemplo
de que se pode fazer alguma cousa sem con-
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tar, absolutamente, com o apoio do Govêrno, pois
nas últimas eleições municipais, em dezembro do
ano passado, ocorreram às urnas setenta mil e
tantos eleitores já com títulos organizados de acôrdo
com a nova lei. Se não me falha a memória, acredito
também que o Govêrno está tomando as
providências necessárias...
O SR. MEM DE SÁ: – Com morosidade e
enorme atraso.
O SR. GASPAR VELLOSO: – ...para a
aplicação da nova lei, inclusive pagando as
fotografias. Para tal, distribuiu o crédito competente à
Justiça Eleitoral.
O SR. MEM DE SÁ: – Demorou
extraordinàriamente a fazê-lo. O crédito pedido,
reiteradamente, só foi concedido com grande atraso,
e é necessário dar muito mais.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite o nobre
orador outro aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Com muita
honra.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Não considero o
alistamento existente fraudulento. Deve ter falhas,
em todos os Estados...
O SR. ABELARDO JUREMA: – Como tudo
quanto é humano.
O SR. FILINTO MÜLLER: – ...mas,
justamente por ter falhas e visto parte
dêsse alistamento ter sido feito “ex officio”,
justificando críticas ao alistamento em geral,
sou partidário da renovação completa dos títulos,
para que não haja mais nenhuma eiva de
ilegalidade.
O SR. ABELARDO JUREMA: – É questão de
previdência.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Felicito, pois,
Vossa Excelência pelo trabalho que apresentou à
Casa, sôbre o alistamento eleitoral, e que está
despertando o interêsse de Senadores de tôdas as
bancadas.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Minha
preocupação é agitar o problema.
O SR FILINTO MÜLLER: – Pelas reiteradas
manifestações de seus colegas, V. Exa. verificará
que o objetivo – aliás, muito útil e conveniente – está
sendo alcançado.

O SR. ABELARDO JUREMA: – Ofereço o
Projeto não sòmente à consideração do Senado,
como também da nova Comissão a que o nobre
Líder da Maioria se referiu, para exame do novo
Código Eleitoral.
Continuo,
Sr.
Presidente,
na
minha
justificação.
(Lendo):
Urge uma medida que a adapte à nossa
realidade e que a sua execução continue a ser feita
sem que se perturbe o funcionamento do sistema
eleitoral democrático.
(Interrompendo a leitura):
Tôdas as carteiras de identidade, com
validade no território nacional, têm retrato, através do
qual qualquer organização de crédito identifica e
atende ao seu possuidor, sem precisar de abonos de
firmas. Quer-me parecer que um título do passado,
com retrato, evitará as fraudes, os votos em
duplicadas, o eleitorado fantasma, que não poderá
comparecer perante o juiz de posse do seu retrato
para ser fixado no título eleitoral.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – O retrato é,
realmente, elemento admirável para identificação do
eleitor. É preciso, porém, que as Mesas sejam
formadas por indivíduos de todos os partidos ou,
pelo menos, pelos partidos maiores.
O SR. ABELARDO JUREMA: – V. Exa. tem
tôda a razão.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Sem isso,
seria inteiramente burlado o processo eleitoral. Um
indivíduo arranjava um retrato de um velho de 90
anos e dizia que era de um jovem de 18.
O SR. ABELARDO JUREMA: – É questão de
fiscalização dos partidos, através do processo
eleitoral.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – A
fiscalização é custosa, justamente pela dificuldade
de se encontrarem indivíduos capazes de não
sancionar ilegalidades. Quem compreende a Lei
Eleitoral e sabe o que fazer, constitui garantia para o
pleito. O ignorante, porém, só serve para legalizar o
ilegal.
O
SR.
ABELARDO
JUREMA:
–
O
aparte
de
V.
Exa.
corrobora
perfeitamente minha argumentação em face
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das dificuldades que, através dêste Projeto, eu
procuro solucionar.
(Lendo):
Sem eleitores, não haverá democracia, é
óbvio. A vontade da Nação não será reconhecida
nem acatada.
Êste Projeto visa a facilitar o novo alistamento,
dentro dos novos padrões. O retrato constitui, sem
dúvida, uma exigência da sã política democrática.
Êste Projeto proporcionará a substituição dos
títulos velhos por novos, com o retrato do titular, sem
as despesas, a complexidade de novo processo de
alistamento eleitoral para cada cidadão. Os novos
eleitores serão constituídos pelo processo fixado na
legislação vigente.
(Interrompendo a leitura):
É apenas um ajustamento da realidade que aí
está com a que deverá vir. Eleitores novos serão
alistados e inscritos pelo processo eleitoral do
Código vigente. Os já possuidores dos títulos tão
discutidos, tê-los-ão substituídos por outros com
retrato, dentro da norma legal, das exigências da lei.
(Lendo):
É uma providência que se ajusta às condições
de vida do nosso Povo. Em nenhum dos seus
ângulos quebra aquela preocupação que deve ser
uma constante na vida pública dos representantes do
Povo: propugnar sempre pela verdade democrática,
sem vícios, sem fraudes, sem deturpações da
vontade da Nação.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Não entendi
bem. Os eleitores que forem se alistar novamente
terão de fazê-lo pelo processo velho? Se fôr assim,
não adiantará.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Não.
Esclareço a Vossa Excelência em poucas
palavras. Meu Projeto visa a substituir os títulos
velhos, – os atuais, digamos assim – por novos,
com a exigência da lei: o retrato. O processo
de alistamento, com três comparecimentos
à justiça eleitoral, seria dispensado, em face de
o eleitor já ter seu título – velho e
discutido – substituído por um novo, com tôdas as
exigências da lei. Se a campanha produzisse
seus resultados, de modo a que a Nação inteira

se alistasse, não teríamos necessidade de recorrer a
medidas de emergência, como sempre temos feito.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – O perigo
está exatamente em renovar-se o título de um
cidadão que já o obteve, em condições não
recomendáveis.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Êsse
particular é pouco apontado. O que mais se critica,
nos pleitos é o eleitorado fantasma. Há municípios
com eleitorado que não representa bem a
realidade.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Modifica de
alguma forma, mas não elimina o mal.
O SR. ABELARDO JUREMA: – O ideal seria
o alistamento eleitoral nos novos padrões, como bem
declarou o nobre Líder Filinto Müller.
Senhor Presidente, entrego ao Senado o
Projeto, não com o espírito dogmático de defendêlo como questão fechada, minha ou de qualquer
grupo de amigos que, por acaso, se interessem
pela proposição, mas como colaboração, e,
sobretudo, para que fique em pauta o assunto, que
terá de ser resolvido a bem da Democracia, para
fortalecimento das instituições e a fim de que em
nenhuma época se discuta a validade de um
resultado eleitoral.
Propugno no sentido de que os resultados
eleitorais representem, para tôda a Nação, afirmação
de vontade, de decisão. Não podemos continuar,
sempre e sempre, ao sabor das agitações. Eleitos os
homens, no dia em que são conhecidos os
resultados das urnas, nesse mesmo dia começa a
agitação e discussão sôbre a validade do processo e
do resultado do sufrágio popular.
Proponho-me Senhor Presidente, a dentro do
Senado da República, na Paraíba, em tôda parte
onde seja necessário, esclarecer e movimentar a
opinião pública.
O SR. MEM DE SÁ: – Será ótimo o Projeto de
V. Exa.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Faço justiça
à boa vontade do orador.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Agradeço
a colaboração do nobre Senador Fernandes Távora
e confio em que o Senado da República, mais uma
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vez, dará um grande exemplo à Nação,
movimentando a campanha de fortalecimento da
democracia brasileira. (Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com o
Regimento, o Projeto que o nobre Senador Abelardo
Jurema acaba de apresentar, sòmente amanhã será
submetido ao respectivo apoiamento.
Tem a palavra o nobre Senador Mourão Vieira,
terceiro orador inscrito. (Pausa).
Não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Lino de
Mattos, quarto orador inscrito. (Pausa).
Também não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Ezechias da
Rocha, quinto orador inscrito.
O SR. EZECHIAS DA ROCHA (lê o
seguinte discurso): – Sr. Presidente, em nome
das bancadas que integraram êste Plenário,
delegação que me honra sobremodo, venho
associar-me às vibrantes manifestações de
regosijo que, nesta capital, assinalaram o dia 10
de junho de 1957.
Transcorreu, ontem, a data consagrada à
comunidade luso-brasileira que, por sinal é a mesma
das celebrações em honra do poeta máximo, Luiz de
Camões.
Não podia ser mais acertada a escolha do dia
destinado, às comemorações dos grandes feitos
que imortalizaram o vasto império dos lusíadas.
Camões é um símbolo, o símbolo das gloriosas
tradições de família que nasceu no Condado
Portucalense e se espalha hoje por todos os
Continentes. No seu nome estão amalgadas tôdas
as virtudes dos barões assinalados daquém e
dalém mar. Camões é o sentimento. Camões é a
alma da luso-brasilidade. Camões é a poesia, a
mais bela flor da cultura. É a poesia, é o próprio
coração da raça, chorando, cantando, sublimando
os sofrimentos e as glórias que fizeram Portugal,
que fizeram o Brasil, que hão de fazer da
Comunidade Luso-Brasileira o modêlo da civilização
que nasceu, há dois mil anos, à sombra da Cruz
plantada no Calvário.

Senhor Presidente, grande dia o de ontem
para o Brasil e Portugal. No Real Gabinete
Português de Leitura, Casa de Portugal, Casa do
Brasil, os Presidentes das duas Nações, nos seus
notáveis discursos, chancelaram com o sinête da
perpetuidade êsse novo capítulo da história – a
Comunidade Luso-Brasileira. Novo só na vida das
Chancelarias, mas velho de cinco séculos nos anais
da Cristandade, na crônica das Nações. Na verdade,
não se trata de criação abstrata de juristas e
diplomatas, como bem declarou o Presidente
Craveiro Lopes. É uma velha entidade histórica,
assinalada por três balisas: a doação do Condado
Portucalense a Dona Teresa e D. Henrique, o feito
glorioso de Cabral e a gloriosa visão do futuro.
Entidade política de tão belo conteúdo espiritual e
tão cheia de possibilidades para a civilização cristã,
teve ontem uma das suas horas culminantes, na
palavra dos dois Presidentes, ao afirmarem, em
nome das duas pátrias, a unidade da Lusitânia
espalhada por todos os cantos da terra.
Senhor Presidente, “a obra política que acaba
de concretizar-se no Tratado de Amizade e
Consulta”, disse o Presidente Craveiro Lopes,
“decorreu de um imperativo da história e de um apêlo
do sangue”. Eu diria, Senhor Presidente, que o
Tratado é, sobretudo, obra do coração – do coração
brasileiro, do coração português, do coração lusíada;
por isso mesmo, obra que não terá fim, que viverá
para sempre, que perdurará enquanto se falar o
idioma de Camões, enquanto se ouvir uma trova
portuguesa, enquanto orarmos a Deus na mesma
língua em que com êle falava o Padre Antônio Vieira
e Santo Antônio de Lisboa.
Senhor Presidente, venho, também, à tribuna
para ler importante artigo, estampado, ontem, no “O
Globo”, da lavra do Embaixador João Neves da
Fontoura. Nesse trabalho, o publicista notável e
lustre homem público nos fala da gênese e feitura do
Tratado de Amizade e Consulta, a carta magna da
Comunidade Luso-Brasileira, aprovada já pelo
Parlamento, sancionado pelo Chefe do Executivo e,
agora, ratificado pelo povo, com as excepcionais mani-
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festações de carinho e afeto prestadas ao supremo
magistrado da Nação irmã.
Documento de grande valor histórico, pois que
nos conta porque e como nasceu e fêz-se realidade
a importante peça diplomática, é de justiça que o
incorporemos aos nossos trabalhos, razão por que
passo a lê-lo:
POR UMA POLÍTICA LUSO-BRASILEIRA
Além dos princípios de paz, de proscrição da
guerra de conquista, do respeito à soberania de
outros povos, pode dizer-se que há duas principais
constantes na política externa do Brasil: o culto do
pan-americanismo e a estreita vinculação com
Portugal. Cada qual emana de razões diferentes.
Uma, da geografia, e diz respeito sobretudo à
segurança militar; outra, dos laços de parentesco e
da certeza de que, embora Estados diferentes,
constituímos
naturalmente
uma
comunidade
binacional.
São muito comuns atualmente as críticas às
tradicionais diretivas da política externa do Brasil. Em
geral, tais reparos, alguns de tom agreste, inspiramse numa filosofia antidemocrática, no sentido
clássico da palavra. Os nazistas e fascistas já
impugnavam quase com os mesmos argumentos a
tenacidade com que defendíamos a unidade das
Américas e a solidariedade entre seus componentes.
Os sectários do comunismo internacional não
fazem senão repetir os mesmos ataques. E é
compreensível que isso acontece, porque, sendo o
Brasil o país mais populoso do Hemisfério depois
dos Estados Unidos, além de seu imenso território e
suas riquezas reais e potenciais, e programa dos que
combatem a orientação norte-americana inclui
preliminarmente o esfacelamento da organização
continental, de modo que, isolada de suas bases de
apoio, a grande República do Norte ficará mais
exposta à agressão soviética.

Daí, a interminável argüição de que não
devemos manter solidariedade com os Estados
Unidos, pois tal política nos é funesta. O argumento
é sempre o mesmo: estamos sendo explorados
pelo "imperialismo ianque". A expressão já se
tornou clássica. E assim se manifestam, a nosso
respeito, os partidários de uma doutrina que
escravizou e mantém sob tutela militar a Polônia,
a Romênia, a Hungria, a Tchecoslováquia e
outros povos da Europa Central e Oriental e,
por inacreditável que pareça, êsses arautos da
nossa "independência" consideram que a Rússia
Soviética dará maiores garantias de respeito à
nossa soberania! Como discutir, a sério, com
tais contrabandistas do senso-comum? Temos
de aceitá-los, como são, e não corno se intitulam.
São quase sempre comunistas e receitam para
o nosso país um status semelhante ao da
Hungria. E, ainda por cima, se denominam
nacionalistas!
O que faz a tortura do mundo contemporâneo
é o desvirtuamento do sentido real das palavras.
A luta, que ameaça degenerar em terceiro
conflito, basea-se inicialmente numa carência de
semântica.
Nestas rápidas palavras, que escreve para a
"Defesa Nacional", em cujas páginas me honro de
figurar hoje, não é meu intuito debater o tema, que
tantas vêzes versei, acêrca da necessidade de
mantermos estrita fidelidade aos ideais panamericanos. Repito o que disse há tempos: "A
melhor prova de vantagem do pan-americanismo é a
impossibilidade de substitui-lo. Onde encontrar tão
plástico sistema de relação, tão acomodado às
peculiaridades de todos os povos, e no qual a fleuma
saxônica convive perfeitamente com a exuberância
latina, e o pequeno, valente e negro Haiti com a
relativamente poderosa e branca Argentina? Aboli-lo
seria retornar ao sistema de perigosa competição
de nações pela hegemonia regional, e aí, então,
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certamente ocorreria a intervenção das potências
maiores, para a manutenção da ordem internacional.
Dêsses conflitos é que nasce o imperialismo. E a
nós, brasileiros, cumpre não esquecer que, se no
Norte do Hemisfério os hispano-americanos estão
prontos a reconhecer no "yankee" o imperialista
clássico, no Sul, entretanto, o imperialista é
identificado, até mesmo nos compêndios escolares,
com o brasileiro do império, época em que, por
simples razões de política internacional, tivemos de
intervir na anarquia platina para o restabelecimento
da paz. De todos êsses males livrou-nos o panamericanismo. Não há quem não saiba que vários
fatôres contribuíram para o nosso isolamento do
resto da América Latina, durante a Monarquia. Entre
aquêles fatôres estavam a escravidão dos negros, o
problema da navegação dos rios comuns e a falta de
fixação de limites. Escrevendo acêrca daquela difícil
fase da nossa História, o ilustre diplomata Hélio Lobo
sintetizou-a nesse significativo título: Sós na
América! Tal era nossa posição antes da República,
não por culpa dos nossos estadistas, mas de
circunstâncias inelutáveis, entre as quais primavam a
forma dinástica e a diversidade do idioma. A prática
do pan-americanismo foi decisiva para cortar, pela
raiz, a perturbadora alucinação de uma corrida pela
hegemonia continental, a qual se transformaria em
risco militar, graças a Deus evitado pela República,
em virtude da crescente prosperidade da Argentina".
2. Como a "Defesa Nacional" está hoje
festejando a visita de Sua Excelência o Senhor
Presidente da República Portuguêsa, é a êsse
aspecto da política externa do Brasil que me vou
especialmente referir.
A política com Portugal não chega a ser uma
política. É um ato de família. Ninguém faz política com
os pais ou os irmãos. Vive com êles, na intimidade
do sangue e dos sentimentos. Nas horas difí-

ceis, cada qual procura apoio e conselho nos seus.
Sem regras. Sem tratados. Sem compensações.
Pela fôrça do sangue.
Entre os povos, a situação não muda muito na
substância. Apenas reveste o caráter de atos
internacionais, sujeitos às disposições do direito
público interno de cada país. Mesmo entre os países
fraternos.
Nossa política com Portugal, em princípio,
nunca mudou, apesar da separação de 1822. Os
pequenos atritos, que tivemos, foram incidentes
passageiros. Também entre os irmãos há birras e
discussões, sem prejuízo da estima recíproca.
Até 1914, nossas relações mútuas não
ultrapassaram, porém, os limites afetivos, históricos
e culturais. O mundo, que precedeu a primeira
guerra, era em realidade muito diferente. Duas
grandes concentrações internacionais se faziam face
na Europa, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Os
outros contavam pouco para elas. Mesmo o poderio
dos Estados Unidos foi subestimado por um lado e
outro. O resultado foi o que se viu. Creio que os dois
descontaram
suas
esperanças
sôbre
o
"isolacionismo" norte-americano.
É claro que o Brasil e a América Latina não
constituíam objeto nem mesmo de cogitações dos
estados-maiores diplomáticos e militares. A razão
dêsse descaso residia – penso eu – numa idéia
preconcebida, que os acontecimentos desmentiram:
a de que a guerra entre as duas alianças seria uma
coisa tão terrível que duraria poucas semanas. Não
daria tempo à intervenção de ninguém mais. Durou
quatro anos e arrastou em seu vórtice todos os
continentes. Tal como um quarto de século depois,
na segunda e trágica experiência de fôrça.
De qualquer modo, a paz interna de 1919
criou condições internacionais completamente
novas na convivência dos povos. Os peque-
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nos passaram a ter uma certa importância.
3. O Brasil, que tomou armas, já na Primeira
Guerra, depois dela voltou-se muito para Portugal.
Nossos contatos foram mais profundos e freqüentes.
Ambos tínhamos sido beligerantes. A idéia de
uma política atlântica desenhou-se com nitidez nas
duas margens do oceano. Entre portuguêses e
brasileiros as antigas rixas amorteceram. O
jacobinismo do tempo de Floriano havia feito suas
provas, sem vantagem. O português foi sendo
considerado um brasileiro que nascera na velha
metrópole, mas tão bem cidadão desta Pátria
como os que aqui viram a luz. Dois homens de
letras – o português João de Barros e o brasileiro
João do Rio – fizeram a campanha da
reaproximação com tanto brilho e êxito que ela
preparou o dia de hoje. Honra seja a ambos: um,
já morto; outro, grande ancião, saboreando depois
dos setenta anos os frutos de uma inspirada
semeadura.
4. A II Guerra ia abrir caminho a um
entendimento mais profundo e de caráter
eminentemente político entre Portugal e Brasil.
Eis o curioso resultado de uma posição
aparentemente contraditória, no conflito: o Brasil
beligerante e o Portugal neutro. Mas a contradição
era apenas de forma e fruto de situação geográfica
diversa. No fundo, estávamos do mesmo lado. A
quaisquer dos dois só podia interessar a vitória de
quem soubesse respeitar a soberania das nações e
nos é própria. O Brasil, atacado, os princípios da
civilização, que é em conseqüência de seus
compromissos continentais, fêz a guerra Portugal,
não atacado, e militarmente fraco, face aos
imperialismos agressores, conservou a neutralidade
sem quebra de confessar ab initio sua fidelidade a
aliança com a Grã-Bretanha e a amizade com o
Brasil.
Terminada a luta, aniquilados os bastiões nazifascistas, a reconstrução do mundo sofreu o impacto

de uma situação paradoxal: os vencedores estavam,
entre êles, mais divididos do que em relação aos
vencidos! É que na linha dos vencedores se
encontrava a Rússia Soviética, cuja política só se
inspirou em suas necessidades e seus objetivos
ideológicos. Fêz acôrdo com Hitler, quando êste
parecia o mais forte e capaz de dominar as
democracias ocidentais. Ligou-se a estas, quando as
armas nazi-fascistas se voltaram contra Moscou.
Aniquilado o inimigo comum, Stalin reformou
as linhas de sua política dirigida para a revolução
universal.
Daí,
uma
nova
subdivisão,
e,
pràticamente, apenas duas grandes potências
militares frente a frente: os Estados Unidos e a
Rússia. Êstes doze anos do post bellum não têm
outra coisa além de um constante desafio entre
ambas. Não houve paz. Há uma guerra permanente
no campo político, e até com episódios militares,
como a Coréia e o Oriente-Médio. Os novos
reagrupamentos se tornaram inevitáveis, à luz
dessas realidades.
5. A política de aproximação entre Brasil e
Portugal vinha sendo feita gradativamente. Vargas,
na chefia da Nação, sempre manifestou por ela um
interêsse particular. Ficou proverbial certo despacho
dêle numa petição, não muito fundada, de um
português. Deferiu-a, nestes têrmos: "Sim, por ser
português".
Ao Chanceler Osvaldo Aranha, negociador do
acôrdo radiotelegráfico, se deve a bela frase: "O
Brasil é amigo de todos os povos, mas filho só o é de
Portugal".
Quando fui para Lisboa, em 1943, levei o
propósito de iniciar gestões que acentuassem, de
modo particular, o espírito de comunidade lusobrasileira. Minha ação diplomática não teve outra
característica mais acentuada. Fazendo a política
do meu país no tocante aos interêsses de
sua posição no quadro da guerra, tratei
de dar sentido construtivo à amizade entre
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Portugal e Brasil. Nem sempre fui bem
compreendido. A Alemanha tinha partidários em
Portugal, e a ação e muitas palavras do Embaixador
do Brasil foram por vêzes envenenadas como se
tendessem a aluir os alicerces da neutralidade
lusitana, o que nunca estêve nas cogitações dos
aliados, inteiramente ao contrário. Mas isso é uma
outra história, que narrarei em tempo, no meu livro
de memórias.
6. Com o objetivo de dar um sentido prático à
idéia de comunidade, achei que se impunha a
decretação de um Estatuto dos Portuguêses no
Brasil, com a contrapartida de idêntico para os
brasileiros em Portugal. Naturalmente a decretação
seria procedida de uma convenção bilateral entre os
dois governos.
Fixadas as linhas gerais da iniciativa, enviei o
caso à consideração de Vargas, a quem pedi que a
fizesse concretizar num texto, pelos órgãos
competentes.
Em carta datada de Lisboa, aos 5 de
agôsto de 1943, ao Presidente Vargas, depois de
descrever o que me parecia a posição do Brasil no
após-guerra, enunciei as razões de uma nova
política de aproximação com Portugal e conclui:
"Para que o Brasil pusesse logo em eqüação essa
nova política com Portugal, seria de grande
conveniência conceder-se aos portuguêses a
qualidade de "quase-nacionais". Essa matéria tem
sido há anos aí examinada pelos jornais, em
conferências e pareceres de juristas, de uma
maneira
favorável
e
fundamentada.
Vossa
Excelência mesmo já, em vários decretos e
despachos, concedeu aos portuguêses uma situação
especial em face das leis que regulam a condição
dos alienígenas. A repercussão, que teria aqui e
sôbre a latinidade em geral, uma tal resolução é fácil
imaginar. Ela corresponderia, por outro lado, ao ato
da colônia portuguêsa, apresentando-se a Vossa
Excelência, depois da declaração de guerra, dia-

posta a servir ao nosso lado. Enuncio a questão de
modo geral, não descendo a particularidades
jurídicas, que escapam ao domínio desta carta. Se
Vossa Excelência favoràvelmente a êste ponto de
vista, e o seu Govêrno me enviasse um Projeto a
respeito, creio que Salazar adotaria a reciprocidade.
Mas, mesmo sem ela, o ato unilateral do Brasil seria
de conseqüências incalculáveis".
Vargas aceitou a sugestão. Um projeto foi
elaborado na Pasta da Justiça, sob as vistas do seu
então brilhante titular, Senhor Marcondes Filho. De
posse do texto, entabolei a negociação com o Chefe
do Govêrno Português, o qual se mostrou altamente
interessado na reciprocidade da medida, tendo
encarregado o grande jurista Machado Vilela de
opinar a respeito. Vilela escreveu um opúsculo muito
profundo, acêrca da matéria.
O debate entre a nossa Embaixada em Lisboa
e o Dr. Oliveira Salazar foi longo e cordial, mas as
dificuldades de comunicações, devido ao estado de
guerra, demoraram muito o acêrto dos pontos de
vista.
Nossa inclinação era pela assinatura de uma
convenção bilateral, com as linhas gerais, e seguida
dos decretos a saírem no mesmo dia aqui no Rio e
em Lisboa.
Tudo estava de certo modo ajustado,
quando vim a esta capital, em fevereiro de 1945,
chamado por motivos particulares. Ao descer o avião
aqui, encontrei a luta interna deflagrada contra
Vargas. Havia mesmo o risco de um levante de
fôrças, que o derrocassem do Poder. Isso não
obstante, êle insistiu comigo a fim de que
levássemos avante a idéia da Convenção e do
Estatuto. Considerei que assunto de tamanha
importância e gravidade não se compadecia com a
posição vacilante do Govêrno. Esta poderia afetar
aquela, o que seria lamentável. Por isso, não foi
então avante a iniciativa. E meu raciocínio não
era infundado. Haja vista o golpe militar de 29 de
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outubro daquele ano, que afastou Vargas do
Govêrno.
A idéia ficou, porém, ancorada em meu
espírito e no de todos quantos consideram uma
política luso-brasileira como indispensável às duas
nações.
7. Durante minha permanência à frente da
nossa Embaixada em Lisboa, não me limitei a lutar
por uma concessão recíproca de direitos aos
portuguêses no Brasil e aos brasileiros em Portugal.
Também mereceram os cuidados de minha ação
diplomática os problemas da unidade gráfica da
língua portuguêsa, onde quer que a falem. Foi êsse o
objeto da Convenção Ortográfica, ainda hoje
pendente de aprovação do Senado. Até agora não
entendi como a resistência de um grupo de nossos
compatriotas consiga evitar que se consume uma
das medidas mais elementares para a importância
de qualquer idioma.
8. Vargas havia dado o maior apoio à questão
do Estatuto, como o fêz em relação ao problema
ortográfico. Em carta de 24 de dezembro de 1944,
escreveu-me: "Quanto aos dois importantes
assuntos, de que tanto e tão bem te tens ocupado aí,
esforçando-te por uma boa solução – o Estatuto dos
Portuguêses e a Questão Ortográfica – tudo vai em
boa marcha. Como verás pelo despacho, que exarei
na Exposição de Motivos do Marcondes, de 28 de
outubro (junto a cópia), estou de acôrdo com as
ponderações do mesmo e os projetos de Convenção
e Decreto-Lei, que apresentou e que servirão de
base para teus entendimentos finais".
9. Demitindo-me do pôsto diplomático, na
manhã de 30 de outubro de 1945, em virtude da
crise da política interna; não abandonei o propósito
de bater-me, em qualquer circunstância, pelo
advento de uma era em que a comunidade lusobrasileira, fôsse consagrada num máximo de
extensão e profundidade.

A ocasião surgiu sem muita demora. Eleito,
em 1950, Presidente da República o Senhor Getúlio
Vargas, fui ocupar pela segunda vez a Pasta das
Relações Exteriores de seu Govêrno, a 31 de janeiro
de 1951. Logo em fins de março, escreveu-me o meu
amigo e ilustre diplomata Embaixador Samuel de
Souza Leão Gracie, então chefiando nossa
representação diplomática em Portugal, longa e
expressiva carta na qual me punha ao corrente do
estado dos nossos negócios com aquêle país irmão.
Na referida carta, narrou-me Sua Excelência que em
novembro ou dezembro de 1948 se dirigira ao meu
eminente antecessor, Ministro Raul Fernandes,
então em Paris, à testa de nossa Delegação na
Assembléia Geral das Nações Unidas, sugerindo-lhe
a retomada do assunto interrompido em 1945, à
base de um Projeto de Convenção àquela época
elaborado e cuja cópia se encontrava nos arquivos
da Embaixada, acrescentando-se-lhe a cláusula da
consulta em matéria de política externa. O Ministro
Fernandes, que deveria passar uns dias em Lisboa,
em seu regresso ao Brasil, como convidado do
Govêrno português, aprovou calorosamente a idéia,
mas não julgou – e com razão – que assunto tão
magno pudesse ser resolvido em tão poucos dias e
sem um exame aqui pelo Presidente Dutra e outras
altas autoridades da época.
Não teve, assim, seguimento, ainda naquela
oportunidade, a iniciativa que depois veio a
concretizar-se no vigente Tratado de Amizade e de
Consulta.
Por essa razão é que o Embaixador Gracie
trazia o assunto ao meu exame, rogando-me uma
decisão. Está claro que vi com os melhores olhos a
possibilidade de levar a cabo a obra que me coubera
começar mais de cinco anos antes. Imediatamente
telegrafei ao Embaixador Gracie, autorizando-o a
levar o texto ao Ministério de Estrangeiros de
Portugal, como base para a discussão.
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A negociação prosseguiu sem dificuldades. De
um lado e outro só havia boa vontade.
O Embaixador de Portugal, no Rio, o ilustre
Senhor Antônio de Faria, como o Embaixador
Gracie, em Lisboa, foram incansáveis artífices do
instrumento internacional, que assinalou um grande
passo para a comunidade luso-brasileira.
De Vargas, posso depor que deu sempre mão
forte à nossa iniciativa.
Apenas não me coube a satisfação de
subscrever o Tratado, como plenipotenciário do
Brasil, e sim ao meu digno sucessor, o Professor
Vicente Ráo. Mas, quando deixei a direção do
Itamarati, já os textos se achavam aprovados pelos
dois governos.
Agora, é seguir avante. Os acontecimentos
exigem cada vez mais que se unam as nações do
Ocidente, sobretudo aquelas que são galhos da
mesma árvore, como Portugal e Brasil. Só a êsse
preço é que a nossa civilização escapará ao
perigo do comunismo internacional. Ainda habitamos
uma faixa do mundo livre. Até quando? Depende de
nós".
Senhor Presidente, lendo êsse trabalho, para
que conste dos nossos Anais, onde não poderia
deixar de figurar, dada a importância do seu
conteúdo, quero, assim, prestar minha homenagem
ao seu preclaro autor, a cuja cultura, patriotismo e
clarividência ficam a dever tão assinalado serviço o
Brasil e Portugal.
O SR. MEM DE SÁ: – Apoiado.
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Personagem
dos mais notáveis nos cimos da intelectualidade
brasileira e figura das mais eminentes na galeria dos
homens públicos do país, ao Embaixador João Neves
da Fontoura levo não só a expressão do meu respeito
e da minha admiração; quero também expressar-lhe
o meu reconhecimento como representante do povo,
pela admirável realização que é o Tratado de
Amizade e Consulta – instrumento internacio-

nal único, sem par, conforme o classificou o
Presidente Craveiro Lopes – o qual, consagrando
velha aspiração de duas pátrias, constituirá agora o
sólido fundamento jurídico da grandiosa estrutura
que é a Comunidade Luso-Brasileira.
O SR. MEM DE SÁ: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Com todo o
prazer.
O SR. MEM DE SÁ: – Assim como V. Exa.
falou em nome de tôdas as bancadas, na primeira
parte do brilhante discurso que está pronunciando,
poderá, certamente, continuar a externar-se em
nome do Senado, quando se refere à pessoa do
eminente publicista João Neves da Fontoura, que
tanto tem engrandecido o Brasil nos cargos públicos
e fora dêles.
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Agradeço o
aparte de V. Exa. e sinto-me feliz por saber que
estou neste momento, expressando a opinião de
todos os colegas.
Como bem disse o Presidente de Portugal, êsse
Tratado "não foi mais que a inteligente, mais inevitável
concretização de laços históricos e fôrças sentimentais
que de longe uniam e unem os nossos povos".
Ao principal artífice dessa admirável obra
diplomática, o Embaixador João Neves da Fontoura,
que soube ver, com visão de estadista, êsses laços
históricos, e sentir, com o coração de patriota, essas
fôrças sentimentais, nada mais justo que, nesta hora
da consagração nacional do Tratado, lhe cheguem
estas palavras de simpatia e reconhecimento os
quais, estou certo, não são apenas minhas, mas de
quantos conhecem e fazem justiça ao grande
Chanceler que dignificou e engrandeceu a Casa de
Rio Branco. (Muito bem; muito bem! Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Não há mais orador
inscrito. (Pausa).
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
sessão. Designo para a de amanhã, a seguinte:
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ORDEM DO DIA
1 – Discussão única do Projeto de Lei da Câmara,
número 318, de 1956, que revoga o Decreto-lei número
8.951, de 1946 (Dispõe sôbre o depósito judicial e dá
outras providências) e revigora o artigo 945 do Código
de Processo Civil, tendo parecer favorável, sob número
401, de 1957, da Comissão de Constituição e Justiça.
2 – Primeira discussão (com apreciação
preliminar da constitucionalidade, nos têrmos do artigo
133 do Regimento Interno) do Projeto de Lei do
Senado número 49, de 1956, que cria o Quadro
Auxiliar de Oficiais da Aeronáutica, e dá outras
providências, tendo Parecer sob número 403, de 1957,

da Comissão de Constituição e Justiça pela
inconstitucionalidade.
3 – Primeira discussão do Projeto de Lei
do Senado, número 7, de 1957, que revoga o
parágrafo 4º do artigo 260 da Consolidação das
Leis do Trabalho e dá outras providências
(inclusão do pessoal da estiva de mercadorias nos
Sindicatos dos Estivadores), tendo Pareceres
favoráveis, sob números 325 e 326, de 1957, das
Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação
Social.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 17 horas e 20
minutos.

56ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLTAURA, EM 12 DE JUNHO DE 1957
PRESIDÊNCIA DOS SENHORES APOLÔNIO SALLES E FREITAS CAVALCANTI
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se
presentes os Senhores Senadores:
Vivaldo Lima. – Cunha Mello. – Prisco
dos Santos. – Remy Archer. – Victorino Freire.
– Waldemar Santos. – João Mendes. – Leônidas
Mello. – Onofre Gomes. – Fausto Cabral. –
Fernandes Távora. – Kerginaldo Cavalcanti. –
Georgino Avelino. – Reginaldo Fernandes.
– Abelardo Jurema. – João Arruda. – Argemiro
de Figueiredo. – Apolônio Salles. – Nélson
Firmo. – Ezechias da Rocha. – Freitas Cavalcanti.
– Rui Palmeira. – Júlio Leite. – Lourival Fontes.
– Neves da Rocha. – Juracy Magalhães. –
Carlos Lindenberg. – Attilho Vivacqua. –
Ary Vianna. – Sá Tinoco. – Luterbach Nunes.
– Arlindo Rodrigues. – Alencastro Guimarães.
– Caiado de Castro. – Gilberto Marinho.
– Benedicto Valladares. – Lima Guimarães. –
Lineu Prestes. – Lino de Mattos. – Moura
Andrade. – Frederico Nunes. – Sílvio Curvo. –
Filinto Müller. – Othon Mader. – Gaspar Velloso. –
Gomes de Oliveira. – Francisco Gallotti. – Daniel
Krieger. – Mem de Sá. – Lameira Bittencourt.
(50).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 50 Senhores
Senadores. Havendo número legal, está aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Senhor Francisco Gallotti, servindo
de Segundo Secretário, procede à leitura
da
Ata
da
sessão
an-

terior, que, posta em discussão, é sem debate
aprovada.
O Senhor Segundo Secretário, servindo de
Primeiro, lê o seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGENS
Do Sr. Presidente da República.
– Números 177 a 182, acusando e
aguardando recebimento das de números 83, 82, 84,
81, 85 e 92, desta Casa do Congresso Nacional.
– Números 183 a 186, restituindo autógrafos dos
seguintes Projetos de Lei da Câmara, já sancionados:
Número 71, de 1957, que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e
Cultura, o crédito especial de Cr$ 1.200.000,00, para
auxiliar o desenvolvimento das obras educativas e
assistenciais da Província Franciscana de Santo
Antônio, sediada no Estado de Pernambuco, no
ensejo do transcurso de seu terceiro centenário e da
realização do certame histórico-cultural;
Número 387, de 1956, que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o
crédito especial de Cr$ 1.000.000,00, para auxiliar os
festejos comemorativos do I Centenário da cidade de
Franca, no Estado de São Paulo;
Número 51, de 1957, que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e
Cultura, o crédito especial de Cr$ 88.000,00,
destinado à aquisição de passagens para a viúva e a
filha de Eurico Martignoni;
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Número 75, de 1957, que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da Saúde, os
créditos especiais de Cr$ 1.500,000,00 e de Cr$
1.500.000,00, para atender ao pagamento dos
auxílios concedidos à Policlínica Geral do Rio de
Janeiro, pela Lei número 2.119, de 27 de novembro
de 1955, e ao Hospital do Pronto Socorro da cidade
de João Pessoa, no Estado da Paraíba.
AVISOS
Do Senhor Ministro da Agricultura, nos
seguintes têrmos:
GM 694.
Rio de Janeiro, em 7 de junho de 1957.
Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de transmitir a Vossa
Excelência as informações com que esta Secretaria
de Estado atende ao pedido feito pelo nobre Senador
Rui Palmeira, no Requerimento número 113, de
1957, encaminhado pelo Ofício número 187, de 26-41957.
Valho-me da oportunidade para apresentar a
V. Exa. meus protestos de alta estima e distinta
consideração. – Mário Meneghetti.
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO INSTITUTO
NACIONAL DE IMIGRAÇÃO E COLONIZAÇÃO
SÔBRE O PEDIDO FORMULADO PELO NOBRE
SENADOR RUI PALMEIRA, NO REQUERIMENTO
Nº 113-57
1º A que órgão ou Ministério couberam os
entendimentos, no exterior, para a vinda de
refugiados húngaros?
R. – Os entendimentos, no exterior, para a
vinda de refugiados húngaros, couberam ao
Ministério das Relações Exteriores. Uma vez
realizados êsses entendimentos, o Instituto Nacional
de Imigração e Colonização enviou instruções ao seu
Serviço de Seleção na Europa, autorizando-o a
iniciar o recrutamento.
2º Está sendo feita a seleção de imigrantes e
qual o critério adotado?
R. – Os húngaros em aprêço não são
considerados imigrantes, mas sim, asilados. O critério
adotado é, primeiramente, o de promover a vinda de

familiares de húngaros já residentes no Brasil. Em
seguida, observa-se o critério profissional.
3º Qual o número de imigrantes húngaros já
selecionados?
R. – Até o dia 20 de abril último, a Embaixada
do Brasil em Viena concedeu 3.008 vistos.
4º É verdadeira a notícia de que o Itamarati
pleiteou das autoridades competentes o uso do
navio "Custódio de Melo", que levou o "Batalhão de
Suez", para, na volta, transportar os imigrantes
húngaros?
R. – Em reunião realizada a 30 de março
último, no Instituto Nacional de Imigração e
Colonização, o Ministro Ilmar Pena Marinho declarou
haver o Itamarati pleiteado, das autoridades
competentes, o uso do navio "Custódio de Melo"
para, na sua volta de Suez, transportar os asilados
húngaros.
5º Qual o número de refugiados húngaros já
em nosso país?
R. – Até 31 de maio de 1957 chegaram ao
Brasil 632 refugiados húngaros.
6º Como ficaram alojados quando aqui
chegaram e quantos já estão convenientemente
encaminhados?
R. – Em sua grande maioria, os asilados
húngaros são recebidos por suas famílias. Sòmente
os que não têm parentes são recolhidos à Ilha das
Flôres. Todos já foram encaminhados e colocados,
com exceção de 5, que ainda se acham na referida
Ilha.
7º Quantos ainda se encontram na Ilha das
Flôres?
R. – Existem apenas 5, chegados 4 pelo
"Conte Grande", a 12 de maio, e 1 pelo "Provence",
no dia 15 do mesmo mês.
8º Comprometeram-se, prèviamente, as
autoridades brasileiras, a encaminhar os que
aqui se encontram, bem como os que estão por
chegar?
R.
–
As
autoridades
brasileiras
comprometeram-se a encaminhar os húngaros,
contando, para tanto, com o concurso das
Organizações Voluntárias que patrocinam essa
emigração, com o Comitê Húngaro da Cruz
Vermelha Brasileira e com os parentes dos
refugiados já aqui radicados.

– 180 –
Ao Requerente.
Do Senhor Ministro do Trabalho, Indústria e
Comércio.
Número 1.638, encaminhando informações
solicitadas no Requerimento número 218, de 1955,
do ex-Senador Lúcio Bittencourt.
Arquive-se.
Do Senhor Ministro da Justiça e Negócios
Interiores.
Número 2.246, comunicando logo receba as
informações solicitadas aos Governadores dos
Estados, transmitirá as mesmas, referentes ao
Requerimento número 160, de 1957, do Senhor
Senador Cunha Mello.
Dê-se conhecimento ao Requerente.
Carta do Secretário da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho, do Estado de Minas Gerais,
como segue:
Belo Horizonte, 4 de junho de 1957.
Senhor Presidente:
Esta Secretaria fará realizar no período de 20
a 23 de junho corrente, na cidade de Caratinga, a
grande "Concentração de Cafeicultores do Vale do
Rio Doce e do Suleste Mineiro", para a instalação de
cursos práticos sôbre cafeicultura destinados aos
cafeicultores daquela importante região mineira.
O referido certame, de acôrdo com o programa
anexo, é patrocinado por esta Secretaria e pelo
Instituto Brasileiro do Café; conta com a colaboração
das Prefeituras, das Associações Rurais do Fomento
Agrícola, outros órgãos estaduais e está destinado a
constituir acontecimento marcante no sentido de dar
novos e mais acertados rumos à cultura do café em
Minas Gerais.
Assim sendo, tenho a honra de convidar Vossa
Excelência e Senhores Senadores, para prestigiarem
com a sua presença o certame programado, que
espero se constitua um dos fatos mais expressivos
em tôrno da melhoria das condições agronômicas da
referida cultura e da qualidade do produto.
Na certeza de sua proverbial acolhida, valhome do ensejo para renovar-lhe o meu grande aprêço
e as expressões de minha maior estima,
apresentando a Vossa Excelência as minhas cordiais
saudações. – Alvaro Marcílio – Secretário da
Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho.
Publique-se e arquive-se, em 12 de junho de
1957.

PARECERES NS. 443 E 444, DE 1957
Da Comissão de Economia, sôbre o Projeto
de Lei da Câmara, número 289, de 1956,
que concede isenção de direitos de importação
para as mercadorias doadas pela Church
World Service (C.W.S.) dos Estados Unidos da
América do Norte, à Conferência Evangélica do
Brasil.
(Relator: Sr. Juracy Magalhães).
De autoria do ilustre Deputado Lauro Cruz, o
Projeto em exame concede isenção de direitos de
importação, impôsto de consumo e taxas aduaneiras,
exceto a de previdência social, para 240 toneladas
de queijo, 400 toneladas de leite em pó, 400
toneladas de farinha de trigo, doados à
Confederação Evangélica do Brasil pela Church
World Service, dos Estados Unidos da América do
Norte.
De acôrdo com o artigo 2º do Projeto,
as mercadorias referidas no artigo 1º destinam-se
à distribuição gratuita pela Confederação
Evangélica Brasileira, às entidades religiosas
que a mesma determinar, entre famílias de
imigrantes necessitados e instituições de
assistência
social
do
país,
legalmente
organizadas.
Para justificar a proposição em causa, não é
preciso traduzir em palavras o que a doação acima
representará de auxílio valioso para as nossas
instituições filantrópicas e os grandes benefícios
que prestará à família de necessitados que
passam privações diante do elevado custo dos
alimentos.
Nestas condições, a Comissão de Economia
opina pela aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, em 7 de maio de 1957. –
Juracy Magalhães, Presidente e Relator. –
Fernandes Távora. – Carlos Lindenberg. – Gomes de
Oliveira.
Nº 444, DE 1957
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara número 289, de 1956.
(Relator: Sr. Juracy Magalhães).
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O Projeto em exame concede isenção de
direitos, impôsto de consumo e demais taxas
aduaneiras, para o material que relaciona, doado à
Confederação Evangélica do Brasil pela instituição
norte-americana – Church World Service (C. W. S.) e
destinado à distribuição gratuita entre famílias de
imigrantes necessitados e entidades assistenciais do
país.
O artigo 2º autoriza a importação das
mercadorias em parcelas, até o ano de 1958,
proibindo expressamente a sua venda ou permuta.
Tendo em vista a finalidade social da isenção,
e considerando que o Projeto estabelece as medidas
acauteladoras necessárias, opinamos pela sua
aprovação.
Sala das Comissões, em 31 de maio de 1957.
– Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – Juracy
Magalhães, Relator. – Fausto Cabral. – Lameira
Bittencourt. – Júlio Leite. – Lima Guimarães. – Carlos
Lindenberg. – Novaes Filho. – Daniel Krieger.
PARECERES NS. 445 E 446, DE 1957
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara, número 382, de 1956,
que concede a Maria de Figueiredo Costa a pensão
especial de Cr$ 3.000,00 mensais.
(Relator: Sr. Attílio Vivacqua).
Trata-se de concessão de pensão especial de
Cr$ 3.000,00 a Maria de Figueiredo Costa, viúva do
Coronel Francisco Simplício Ferreira da Costa, exmembro do Govêrno revolucionário do Acre.
A proposição foi plenamente justificada por
seus ilustres autores, como um dever do Estado de
amparar a família do herói acreano, que se sacrificou
por seu país.
Sob o aspecto constitucional, nada há a
objetar em face de numerosos precedentes
legislativos.
Sala das Comissões, em 12 de fevereiro de
1957. – Cunha Mello, Presidente. – Attílio Vivacqua,
Relator. – Lourival Fontes. – Lima Guima-

rães. – Octacílio Jurema. – Domingos Vellasco. –
Francisco Gallotti. – Ruy Carneiro. – Daniel Krieger.
Nº 446, DE 1957
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara, número 382, de 1956.
(Relator: Sr. Juracy Magalhães).
O Projeto de Lei da Câmara número 382, de
1956, de autoria do nobre Deputado Lameira
Bittencourt, concede a Maria de Figueiredo Costa,
viúva do Coronel Francisco Simplício Ferreira da
Costa, a pensão especial de Cr$ 3.000,00 (três mil
cruzeiros) mensais.
O Coronel Francisco Simplício Ferreira da
Costa foi um dos denodados combatentes pela
incorporação do Território do Acre ao Brasil, havendo
lutado ao lado de Plácido de Castro, de quem
recebeu, aliás, o Govêrno do Acre, para passá-lo às
mãos daquele que fôsse nomeado pelo Govêrno
Federal.
Não obstante tais serviços prestados à Nação,
o Coronel Ferreira da Costa deixou sua família em
extremo desamparo, justificando-se, por êsse motivo,
o Projeto ora sob nosso exame, que, à semelhança
de outros, procura apenas reparar a situação em que
ficaram muitas das famílias dos heróis acreanos.
Nessas condições, a Comissão de Finanças
opina pela aprovação dêste Projeto.
Sala das Comissões, em 12 de abril de 1957.
– Alvaro Adolpho, Presidente. – Juracy Magalhães,
Relator. – Júlio Leite. – Lima Guimarães. – João
Mendes. – Vivaldo Lima. – Domingos Vellasco. –
Paulo Fernandes. – Fausto Cabral.
PARECERES NS. 447, 448 E 449, DE 1957
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara, número 28, de 1957,
que concede isenção de todos os impostos e taxas
para o material doado à Missão Presbiteriana do
Norte do Brasil.

– 182 –
(Relator: Sr. Daniel Krieger).
Pelo presente Projeto (art. 1º) é concedida
isenção de todos os impostos e taxas, exceto a de
previdência social, para o material doado à Missão
Presbiteriana no Norte do Brasil, destinado à
remodelação da tipografia Norte Evangélico, sediada
na cidade do Recife, Estado de Pernambuco.
O material para que se pede isenção está
amplamente discriminado, (art. 2º), de maneira a
prevenir qualquer possibilidade de fraude.
O eminente autor do projeto, Deputado
Teixeira Gueiros, na justificação do mesmo, mostrou
o quanto vem realizando a Missão Presbiteriana, no
campo educacional, em todo o norte do Brasil.
Além de manter em Pernambuco dois
estabelecimentos de alto nível pedagógico – o
“Colégio 15 de Novembro”, sediado em Garanhuns,
e o “Ginásio Agnes Erskine”, com sede em Recife,
êste destinado à preparação de môças brasileiras
para os vários mistéres da vida, a citada Missão
presta serviços sociais e educativos de relevância
em vários pontos do setentrião brasileiro.
De passagem, cabe esclarecer que não
haverá, na espécie, nenhum gasto de divisas, pois o
material a ser favorecido com a isenção foi doado à
instituição por pessoas residentes nos Estados
Unidos.
Ante o exposto, e tendo em vista os
numerosos precedentes, esta Comissão opina
favoràvelmente ao Projeto.
Sala das Comissões, em 26 de março de
1957. – Cunha Mello, Presidente. – Daniel Krieger.
Relator. – Gaspar Velloso. – Gilberto Marinho. –
Lourival Fontes. – Argemiro de Figueiredo. – Ruy
Carneiro. – Lima Guimarães. – Attílio Vivacqua.
Nº 448, de 1957
Da Comissão de Economia, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara número 28, de 1957.
Relator: Sr. Lineu Prestes.
A Missão Presbiteriana do
Brasil, organização religiosa e
com
personalidade
jurídica

Norte do
educativa,
e
se-

diada em Recife, Estado de Pernambuco, presta
amplos e benéficos serviços sociais em todo o
nordeste brasileiro.
Basta considerar que, sem fins lucrativos,
mantém dois estabelecimentos: o “Colégio 15 de
Novembro”, de Garanhuns, e o “Ginásio Agnes
Erskine”, de Recife.
Além disso, mantém uma pequena escola de
alfabetização e artezanato agrícola no Município
cearense de Senador Pompeu e uma tipografia em
Recife, para publicação de porte limitado, entre as
quais um semanário – “Norte Evangélico”, onde
muitos jovens nordestinos têm feito a sua formação
jornalística.
E’ a essa Missão que o presente Projeto visa
favorecer, concedendo-lhe dispensa de todos os
impostos e taxas, exceção da de previdência social,
para o material que lhe foi doado e se destina à
remodelação da citada tipografia.
Trata-se, como se vê, de uma medida
perfeitamente aceitável e merecedora de apoio, tanto
mais que não haverá, no caso, emprêgo ou evasão
de divisas, visto que o material em tela representa
doação feita à instituição por amigos seus residentes
nos Estados Unidos.
De outro lado, está prevenida qualquer
possibilidade de fraude, pois o artigo 2º da
proposição relaciona e especifica todo o material a
ser beneficiado com a isenção.
Não vemos, assim, em que possa a isenção,
se fôr concedida, repercutir desfavoràvelmente no
setor econômico do país.
Estamos, mesmo que preposições dessa
natureza nem mesmo deveriam vir ao estudo da
Comissão de Economia, antes cabendo examiná-la
no mérito, como, aliás, sempre se fêz, na Comissão
de Finanças.
Diante do exposto, e tendo em vista, ainda,
os numerosos precedentes que existem a
respeito, esta Comissão opina favoràvelmente ao
Projeto.
Sala das Comissões, em 22 de maio de 1957.
– Juracy Magalhães, Presidente. – Lineu Prestes. –
Relator. – Alencastro Guimarães. – Gomes de
Oliveira.
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Nº 449, de 1957
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara número 28 de 1957.
Relator: Sr. Juracy Magalhães.
O presente Projeto concede isenção de todos
os impostos e taxas, exceto a de previdência social,
para o material tipográfico que relaciona, doado por
pessoas residentes nos Estados Unidos da América
do Norte à Missão Presbiteriana do Norte do Brasil e
destinado à remodelação da tipografia Norte
Evangélico, com sede em Recife, Estado de
Pernambuco.
As doutas Comissões de Constituição e
Justiça e de Economia já se pronunciaram
favoràvelmente sôbre o assunto, tendo a primeira
esclarecido que a discriminação das mercadorias,
constante do artigo 2º, previne qualquer
possibilidade de fraude, e a segunda reconhecido os
grandes serviços prestados à coletividade pela
referida Missão Presbiteriana.
Nestas condições, e tendo em vista a
finalidade social de isenção em exame, opinamos
favoràvelmente ao projeto.
Sala das Comissões, em 31 de maio de 1957.
– Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – Juracy
Magalhães. Relator. – Fausto Cabral – Lameira
Bittencourt. – Júlio Leite. – Daniel Krieger. –
Lima Guimarães. – Novaes Filho. – Carlos
Lindenberg.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
expediente.
Pelo nobre Senador Abelardo Jurema, na
sessão de ontem, foi lido e justificado da tribuna
projeto de lei, que, nesta oportunidade submeto ao
apoiámento do Plenário.
Os Srs. Senadores que apoiam o
Projeto,
queiram
conservar-se
sentados.
(Pausa).
Apoiado.
A matéria vai à Comissão de Constituição e
Justiça.
E’ o seguinte o projeto apoiado.

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 17, DE 1957
Dispõe sôbre a substituição de títulos eleitorais
e dispensa, nos casos que enumera, a constituição
de novo processo de alistamento.
Art. 1º Aos eleitores que são portadores dos
atuais títulos eleitorais cuja validade está prevista até
31 de dezembro de 1957, de acôrdo com a Lei 2.982,
de 30 de novembro de 1956, que modificou a Lei
2.550, de julho de 1955, que introduziu reformas ao
Código Eleitoral Vigente (Lei 1.164, de 24 de julho de
1950), é facultada, até 31 de Março de 1958, a
substituição por novos títulos eleitorais com o
respectivo retrato, dispensando-se nestes casos, a
constituição de novo processo de alistamento eleitoral.
Parágrafo 1º A substituição dos títulos
eleitorais de que trata êste artigo, será feita perante
os órgãos da Justiça Eleitoral, mediante simples
apresentação dos atuais títulos eleitorais pelos seus
respectivos portadores, pessoalmente.
Parágrafo 2º Os órgãos da Justiça Eleitoral ao
receberem os atuais títulos para substituição por
novos, farão entrega, aos seus portadores, de
recibos nos quais deve ser assinalada a data da
entrega dos novos títulos eleitorais, dentro de prazo
que não poderá exceder de 30 dias.
Art. 2º Os novos eleitores obedecerão ao
processo de alistamento previsto nas Leis Eleitorais
vigentes.
Art. 3º Os novos títulos eleitorais fornecidos de
acôrdo com as disposições desta Lei, serão válidos
para tôdas as eleições que se realizarem no território
nacional durante dez anos.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Até esta data não se legislou, em caráter
definitivo, sôbre os títulos eleitorais. Leis de
emergência têm sido promulgadas, enquanto os
eleitores brasileiros estão sempre com os seus
respectivos diplomas ameaçados de caducidade.
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Ainda agora, o problema se afigura mais grave
em face da caducidade dos atuais títulos eleitorais
em 31 de dezembro de 1957, de acôrdo com a Lei
número 2.982, de 30 de novembro de 1956, que
modificou a Lei 2.550 de julho de 1955, que
introduziu reformas ao Código Eleitoral vigente.
O processo de alistamento eleitoral que
parece simples, não o é, considerando-se a
realidade brasileira, com condições diferentes de
vida em várias regiões do país.
A atual legislação eleitoral instituiu, entre
outras obrigações moralizadoras, título eleitoral com
o retrato do seu portador, providência que premune
as eleições de fraudes, evitando que um cidadão
vote duas vêzes, impunemente, enquanto afasta a
possibilidade da revivescência do eleitorado
fantasma.
A sua execução, entretanto, é lenta e onerosa.
Urge uma medida que a adapte à nossa
realidade e que a sua execução continue a ser feita
sem que se perturbe o funcionamento do sistema
eleitoral democrático.
Sem eleitores não haverá democracia, é obvio.
A vontade da Nação não será reconhecida nem
acatada.
Êste projeto visa, facilitar o novo alistamento,
dentro dos novos padrões. O retrato constitui,
sem dúvida, uma exigência da sã política
democrática.
Êste projeto proporcionará a substituição dos
títulos velhos por novos, com o retrato do titular, sem
as despesas, a complexidade de novo processo de
alistamento eleitoral para cada cidadão. Os novos
eleitores serão constituídos pelo processo fixado na
legislação vigente.
E’ uma providência que se ajusta às condições
de vida do nosso povo. Em nenhum dos seus
ângulos quebra aquela preocupação que deve ser
uma constante na vida pública dos representantes do
povo: propugnar sempre pela verdade democrática
sem vícios, sem fraudes, sem deturpações da
vontade da Nação.
Sala das Sessões, 11 de junho de 1957. –
Arlindo Rodrigues.
À Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa
comunicação do nobre Senador Rui Palmeira.
E’ lido o seguinte:
OFÍCIO
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar que me ausentei
por algumas semanas dos trabalhos desta Casa do
Congresso, para uma viagem ao exterior.
Sala das Sessões do Senado Federal, 11 de
junho de 1957. – Rui Palmeira.
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa fica inteirada.
Vai ser lido projeto de lei apresentado pelo
nobre Senador Arlindo Rodrigues.
Lido e apoiado, é despachado às Comissões
de Constituição e Justiça, de Serviço Público, de
Legislação Social e de Finanças o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 18, DE 1957
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As normas estabelecidas no Decreto-lei
número 3.768, de 28 de outubro de 1941, não se
aplicam, a partir da vigência da Lei número 1.050, de
1950, ao extranumerário mensalista, diarista ou
tarefeiro julgado incapaz por motivo de acidente em
serviço ou em virtude de moléstia profissional ou
doença especificada em lei.
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a
proceder, pelos seus órgãos competentes, à revisão
dos
processos
de
aposentadoria
dos
extranumerários cujos proventos ainda não foram
reajustados ao salário que perceberiam se
estivessem em atividade.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
A Lei número 1.050-50 dispõe no seu artigo 1º
o seguinte:
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“Art. 1º Os proventos da inatividade dos
servidores públicos civis e militares, atingidos de
moléstia
grave,
contagiosa
ou
incurável,
especificada, em lei, e os inválidos, em
consequência de acidente ocorrido no exercício de
suas atribuições, ou de doença adquirida no
desempenho da profissão, serão reajustados aos
vencimentos da atividade da respectiva categoria,
padrão ou pôsto”.
Regulamentando essa providência legal, o
Poder Executivo baixou o Decreto número
28.140, de 19-5-950, cujo artigo 10 foi assim
redigido:
“O reajustamento dos proventos obedecerá
ao mesmo critério legal que presidiu à sua
fixação e vigorará a partir de 1º de março de
1950”.
Conciliando
suas
decisões
com
o
dispositivo regulamentador, o Tribunal de Contas,
órgão competente para julgar da legalidade das
aposentadorias, entendeu que a expressão
“obedecerá ao mesmo critério legal que presidiu à
sua fixação” queria significar que o reajustamento
dos proventos dos extranumerários estaria
sujeito às restrições do Decreto-lei número 3.76841.
A essa jurisprudência, entretanto, não se
subordinaram reiteradas e numerosas decisões do
próprio Tribunal de Contas.
Em várias oportunidades entendeu que:
“na expressão “servidor” a que se refere a Lei
número 1.050-50, está compreendido, também, o
extranumerário não amparado pelo artigo 23 do
A.D.C.T.”.

Lei número 1.050, de 3-1-950, vigorará a partir de 1º
de março de 1950”.
Já não havia, assim, na regulamentação,
referência ao critério legal que presidiu à fixação dos
proventos.
Entretanto, em numerosas oportunidades, o
Tribunal de Contas não modificou a sua orientação:
continuou
negando
provento
integral
ao
extranumerário atacado de doença especificada, por
entender, como antes o fizera o Poder Executivo,
que o provento do extranumerário não podia ir além
de 70% do salário vigente.
Essa controvérsia tem ocasionado sérias
dificuldades entre o Tribunal de Contas e a
Administração, pois, em face das recusas do
Tribunal de Contas, vê-se a Administração no dever
de compelir os extranumerários a repor parte, ou
sejam 30% dos salários recebidos.
Ora, quando o Congresso Nacional elaborou a
Lei número 1.050-50 não fêz qualquer distinção entre
funcionários e extranumerários e mandou proceder,
sem qualquer restrição, ao reajustamento dos
proventos ao vencimento ou salário da atividade.
Não há como subordinar os benefícios da Lei
número 1.050-50, às normas do Decreto-lei número
3.768-41.
E’ para por fim a controvérsia entre o Tribunal
de Contas e a Administração que nos pareceu
conveniente apresentar o projeto de Lei, que terá o
caráter de interpretação autêntica.
Sala das Sessões, em 12 de junho de 1957. –
Arlindo Rodrigues.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 3.768, DE 28 DE
OUTUBRO DE 1941

Dispõe sôbre a aposentadoria do pessoal
Para obviar à disparidade de tratamento que extranumerário da União e dá outras providências.
vinha sendo dado a uns e outros extranumerários, o
O Presidente da República, usando da
Poder Executivo, através do Decreto número 37.772,
atribuição
que lhes confere o artigo 180 da
de 18-8-55, alterou a primitiva redação do art. 10 do
Constituição, decreta:
Decreto 28.140-50, que passou a ser o seguinte:
Art. 1º A aposentadoria do pessoal
“O
reajustamento
de
proventos, extranumerário da União será concedida na forma
a
que
se
refere
o
artigo
1º
da dêste decreto-lei.
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Art. 2º Os extranumerários da União serão
aposentados:
a) quando atingirem a idade de 68 anos ou a
que para determinados casos, fôr fixada em lei
especial;
b) quando verificada a sua invalidez para o
exercício da função;
c) quando invalidados em conseqüência de
acidente ocorrido no desempenho de suas funções
ou de doença profissional;
d) quando forem atacados de tuberculose
ativa, alienação mental, neoplasia malígna, cegueira,
lepra ou paralisia que os impeça de se locomoverem.
§ 1º Salvo o caso previsto na alínea a,
aposentadoria só será concedida após um período
de carência de três anos de efetivo exercício.
§ 2º Excetuado o caso da alínea a, a
aposentadoria só será concedida quando não couber
licença.
Art. 3º O processo de aposentadoria poderá
ser iniciado, a requerimento do interessado, ou exoffício pelo chefe da repartição ou pelo Serviço de
Pessoal.
§ 1º Compete ao Serviço de Pessoal a
iniciativa compulsória do processo de aposentadoria
no caso da alínea a do art. 2º e o exame da
viabilidade do aproveitamento em outra função,
quando ocorrera hipótese prevista na alínea b.
§ 2º Caracterizado o motivo da aposentadoria,
o Serviço de Pessoal instruirá o processo, juntará um
extrato do assentamento individual, fará o cálculo do
provento correspondente, de acôrdo com o disposto
no art. 5º e o do valor de transferência, na forma do
artigo 6º.
§ 3º O processo devidamente instruído será
submetido pelo Ministro de Estado à despacho do
Presidente da República.
§ 4º Autorizada a aposentadoria, o Serviço de
Pessoal preparará a portaria de concessão e a
ordem de transferência, as quais serão submetidas a
assinatura do Ministro de Estado e a seguir
publicadas no órgão oficial.
Art. 4º A invalidez ou a doença, a
que alude a alínea c do art. 2º, será
apurada
em
inspeção
médica
pro-

movida pelo Serviço de Pessoal, devendo o laudo
mencionar o diagnóstico, a sua justificação, a
duração provável da invalidez ou doença e o
cabimento, ou não, do aproveitamento em outra
função, cujos característicos mencionará.
Art. 5º O provento da aposentadoria calcularse-á com o auxílio da tabela I, anexa, seguindo-se as
normas abaixo:
a) a idade do servidor, à data da admissão,
indicará na tabela um coeficiente a ser multiplicado
pelo tempo de serviço, apurado à data da
aposentadoria. O produto assim obtido será, por sua
vez, multiplicado pelo salário à data da admissão
dividido por cem, dando como resultado o valor do
provento da aposentadoria.
b) a cada acréscimo ou decesso de salário
corresponderá uma parcela aditiva ou substrativa a
ser computada no valor do provento da
aposentadoria;
c) a idade correspondente a cada acréscimo
ou decesso de salário indicará na tabela um
coeficiente a ser multiplicado pelo tempo de serviço,
entre o fato e a data da aposentadoria. O produto
assim obtido será, por sua vez, multiplicado pela
diferença de salário dividido por cem, dando,
respectivamente, as parcelas aditivas ou substrativas
do provento da aposentadoria;
d) a soma algébrica das parcelas assim
obtidas com a da alínea a determinará o provento
total.
§ 1º Salário, para o cálculo do provento de
aposentadoria, será o que servir de base à
contribuição do extranumerário para efeito de
benefícios de famílias, nos têrmos do Decreto-lei
número 3.347, de 12 de junho de 1941.
§ 2º Considerar-se-á idade, para cálculo do
provento, a que corresponder ao aniversário mais
próximo da data da admissão e das alterações do
salário.
§ 3º O tempo de serviço público federal
apurar-se-á em dias, convertendo-se o total em anos
pela divisão de 365 ou 300, conforme se tratar,
respectivamente de contratados e mensalistas ou de
diaristas e tarefeiros, feito o arrendamento com
despêsa de fração inferior a meio ano.
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§ 4º O provento não excederá o salário
médio dos últimos três anos de serviço, não
consideradas as reduções, por motivo de licença e
será, no mínimo, de 30% do mesmo salário médio,
salvo nos casos de acidente do trabalho – de
moléstia profissional ou de doença a que se refere
a alínea c do art. 2º – em que êsse mínimo será de
70%.
Art. 6º O provento da aposentadoria será
pago, mensalmente, por intermédio do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado
(I.P.A.S.E.) depois de ser feita a transferência, de
uma só vez, do valor correspondente, de acôrdo com
a tabela II, da conta a que alude o artigo 7º, no
Banco do Brasil, para a do referido Instituto no
mesmo Banco.
§ 1º A transferência será feita pelo Banco à
vista de ordem subscrita pelo Ministro de Estado e
apresentada pelo I.P.A.S.E.
§ 2º A ordem a que se refere o parágrafo
anterior será remetida ao I.P.A.S.E., juntamente com
cópia da portaria de aposentadoria e a prova de
idade do aposentado.
Art. 7º Haverá no Banco do Brasil uma conta
especial destinada a atender ao encargo da União
decorrente da execução do presente decreto-lei, a
que se debitará pelos valores de transferência,
creditando-se por depósitos a serem feitos pelo
Tesouro Nacional, na medida do necessário, para a
liquidação dos saidos devedores verificados, dentro
da dotação que, para êsse fim, figurará no
Orçamento Geral da União.
Parágrafo único. O montante dessa dotação
será calculado na base de 8% do total das despesas
orçadas, em cada exercício, para pessoal
extranumerário, excluídos os das estradas de
ferro.
Art. 8º O extranumerário aposentado nos
têrmos das alínea b e c do artigo 2º poderá ser
submetido a qualquer tempo, à nova inspeção, para
o fim de se verificar se subsiste a causa da
aposentadoria ou se deverá ser determinada a
reversão à atividade.
Parágrafo único. No caso de reversão,
fará o I.P.A.S.E. a transferência, para a
conta
de
que
trata
o
art.
7º,

de importância correspondente ao valor, no
momento, da aposentadoria cancelada, de acôrdo
com a tabela II.
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 9º O cálculo do provento da aposentadoria
dos atuais extranumerários, observado o disposto no
§ 1º do art. 2º, será feito de acôrdo com o artigo 5º,
considerando-se como data de admissão a do
presente decreto-lei.
Parágrafo único. O provento da aposentadoria
calculado de acôrdo com o disposto neste artigo, não
poderá ser inferior a 70% do provento que resultaria,
se o cálculo fôsse feito na forma do § 4º do artigo
199 do decreto-lei número 1.713, de 28 de outubro
de 1939, com base no tempo de serviço que
realmente se apurar e no salário médio dos últimos
três anos.
Art. 10. Ficam sujeitos ao regime de
aposentadoria, ora estabelecido, os extranumerários
da União que, em virtude de leis anteriores, eram
considerados contribuintes de qualquer instituto de
aposentadoria e pensões, os quais passarão a
contribuir para o I.P.A.S.E., para efeito dos
benefícios de família, na forma do decreto-lei número
3.347, de 12 de junho de 1941.
Art. 11. Os extranumerários dos órgãos do
serviço público que tenham caixa oficial de
aposentadoria e pensões não serão compreendidos
no regime ora estabelecido, até que seja feita a
incorporação da respectiva caixa ao I.P.A.S.E. por lei
especial.
Art. 12. Os empregados das entidades
paraestatais ou autárquicas e de outros órgãos que a
lei determine, passarão a contribuir para o I.P.A.S.E.,
para efeito dos benefícios de família, na forma do
decreto-lei número 3.347, citado, e terão
aposentadoria na forma do presente decreto-lei,
mediante o pagamento do I.P.A.S.E., pelas
entidades correspondentes, do valor de transferência
a que se refere o artigo 6º.
Parágrafo único. Excetuam-se os empregados
dos institutos e caixas de aposentadoria e pensões.
Art. 13. O extranumerário nomeado
para
cargo
público
passará,
a
ter
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a sua aposentadoria na forma estabelecida no
decreto-lei número 1.713, de 28 de outubro de 1939.
Art. 14. As importâncias correspondentes às
reservas formadas pelas contribuições dos
segurados de institutos e caixas de aposentadoria e
pensões, que passarem a contribuintes do I.P.A.S.E.,
e que sejam para êste transferidas, constituirão
prêmio único de um pecúlio a ser adicionado ao
instituído no artigo 4º do decreto-lei número 3.347,
de 12 de junho de 1941.

Art. 15. Revogam-se as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, em 28 de outubro de 1941;
120º da Independência e 53º da República. – Getúlio
Vargas. – Vasco T. Leitão da Cunha. – A. de Souza
Costa. – Eurico G. Dutra. – Henrique A. Guilhem. –
João de Mendonça Lima. – Oswaldo Aranha. –
Carlos de Souza Duarte. – Gustavo Capanema. –
Dulphe Pinheiro Machado. – Joaquim Pedro de
Salgado Filho.

TABELA I
COEFICIENTE DE CÁLCULOS DO PROVENTO DA APOSENTADORIA (POR 100$0 DE SALÁRIO E POR
ANO DE SERVIÇO
Artigo 5º
IDADE
16.............................................................
17.............................................................
18.............................................................
19.............................................................
20.............................................................
21.............................................................
22.............................................................
23.............................................................
24.............................................................
25.............................................................
26.............................................................
27.............................................................
28.............................................................
29.............................................................
30.............................................................
31.............................................................
32.............................................................
33.............................................................
34.............................................................
35.............................................................
36.............................................................
37.............................................................
38.............................................................
39.............................................................
40.............................................................
41.............................................................
42.............................................................
43.............................................................
44.............................................................
45.............................................................

Coeficiente
6,28
6,10
5,92
5,74
5,56
5,38
5,21
5,04
4,89
4,73
4,58
4,44
4,32
4,17
4,05
3,93
3,81
3,70
3,59
3,48
3,38
3,29
3,20
3,11
3,02
2,94
2,86
2,79
2,72
2,65

Idade

Coeficiente
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

2,58
2,52
2,46
2,40
2,34
2,28
2,23
2,18
2,12
2,07
2,02
1,98
1,92
1,87
1,82
1,77
1,72
1,67
1,63
1,64
1,59
1,57
1,56
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TABELA II
VALOR DE TRANSFERÊNCIA POR 1$0 DE PROVENTO DE APOSENTADORIA
Artigo 6º
IDADE DO
APOSENTADO

Valor de
transferência

16...........................................................
17...........................................................
18...........................................................
19...........................................................
20...........................................................
21...........................................................
22...........................................................
23...........................................................
24...........................................................
25...........................................................
26...........................................................
27...........................................................
28...........................................................
29...........................................................
30...........................................................
31...........................................................
32...........................................................
33...........................................................
34...........................................................
35...........................................................
36...........................................................
37...........................................................
38...........................................................
39...........................................................
40...........................................................
41...........................................................
42...........................................................
43...........................................................
44...........................................................

LEI Nº 1.050 – DE 3 DE JANEIRODE 1950
Reajusta os proventos da inatividade dos
servidores públicos civis e militares atacados de
moléstia grave, contagiosa ou incurável, especificada
em lei.
O Presidente da República:
Congresso Nacional decreta e
seguinte Lei:
Art. 1º Os proventos
dos
servidores
públicos

Faço saber que o
eu sanciono a
da inatividade
civis
e
mi-

190$5
189$8
189$0
188$2
187$4
186$5
185$6
184$6
183$6
182$5
181$4
180$2
179$0
177$7
176$4
175$0
173$5
172$0
170$4
168$7
167$0
165$2
163$4
161$4
159$5
157$4
155$3
153$0
150$8

Idade do
Aposentado

ou mais

Valor de
transferência
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

148$4
146$4
143$5
141$0
138$4
135$7
132$7
130$4
127$3
124$3
121$4
118$4
115$3
112$2
109$0
105$9
102$7
99$5
96$2
93$0
89$8
83$3
83$3
80$1

litares, atingidos de moléstia grave, contagiosa ou
incurável, especificada em lei e os dos inválidos,
em conseqüência de acidente ocorrido no
exercício
de
suas
atribuições,
ou
de
doença adquirida no desempenho da profissão
serão
reajustados
aos
vencimentos
da
atividade da respectiva categoria, padrão ou
pôsto.
Art. 2º E’ estabelecida a inspeção médica
períodica, de dois em dois anos, para os inativos, de
que trata o artigo anterior. A reversão dos
funcionários públicos à atividade e a convocação dos
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militares, processar-se-ão de acôrdo com o laudo
favorável da inspeção, independente de quaisquer
formalidades.
§ 1º Os julgados capazes, que não desejarem
retornar ao trabalho terão seus proventos de novo
revisto, como se, na data do laudo favorável da
inspeção médica houvessem normalmente passado
à inatividade.
§ 2º Para os efeitos do parágrafo anterior, será
contado, pela metade, como tempo de serviço, o
intervalo decorrente entre a primeira inspeção em
que se tenha verificado a moléstia e a em que se
haja positivado a cura. Os proventos não poderão
exceder aos já percebidos durante a fase da
incapacidade.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1950; 129º da
Independência e 62º da República. – Eurico Dutra. –
Adroaldo Mesquita da Costa. – Silvio de Noronha. –
Canrobert P. da Costa. – Raul Fernandes. –
Guilherme da Silveira. – Clovis Pestana. – Daniel de
Carvalho. – Clemente Mariani. – Honório Monteiro. –
Armando Trompowsky.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa um
requerimento que vai ser lido.
E’ lido e apoiado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 225, DE 1957
Nos têrmos do art. 127, letra b, do Regimento
Interno, requeiro inserção nos Anais do Senado, dos
discursos proferidos por ocasião da entrega da
miniatura oferecida a esta Casa, do Monumento a
Santos Dumont de Paris.
Sala das Sessões, em 12 de junho de 1957. –
Francisco Gallotti.
O SR. PRESIDENTE: – O presente
requerimento será discutido e votado depois da
Ordem do Dia.
Vai ser lido outro requerimento.
E’ lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 226, DE 1957

cício do meu mandato de Senador pelo Estado do
Rio Grande do Norte.
Sala das Sessões, em 12 de junho de 1957. –
Georgino Avelino.
SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com a
orientação seguida em casos dessa natureza, não
tendo o requerimento estipulado outra data, o prazo
da licença se contará a partir da publicação do ato da
sua concessão, isto é, a partir de amanhã. Será
convocado o Suplente de S. Exa.
Continua a hora do Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Kerginaldo
Cavalcanti primeiro orador inscrito.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI *: –
Sr. Presidente, recebi já há alguns dias
cabograma de Natal, assinado pelo Sr. Joel
Assumpção, Presidente em exercício do Sindicato
dos Mineradores, e desejo dar conhecimento dos
seus têrmos ao Senado.
Está assim vazado:
“Cumprimos o dever de comunicar V. Exa. que
a indústria de minérios Xelita, ponderável fonte de
riqueza do Nordeste, há doze anos atravessa uma
crise, em virtude de retenção do único mercado
disponível, tudo indicando ser a mesma orientada
pelos interêsses dos trustes estrangeiros que
pretendem asfixiar a econômia nordestina.
Esperamos que V. Exa. tome providências no
sentido de ajudar a incipiente indústria nordestina a
atravessar as presentes dificuldades, deixando ao
desemprego nada menos de trinta mil operários. (a)
Joel Assunção, Presidente em exercício do Sindicato
dos Mineradores”.
Aí está, Sr. Presidente, um retrato vivo da
economia, não direi do Nordeste, mas do Brasil. E,
não sou eu o nacionalista, não sou eu aquêle que
alguém, à falsa fé, chama de “jacobino”, quem traz
ao conhecimento desta Casa fato de tamanha
gravidade.
O
processo,
Sr.
Presidente,
é
simples, mas os seus resultados são, em

Nos têrmos dos arts. 24 e 25 do
Regimento Interno, requeiro 95 dias de __________________
licença, a fim de me afastar do exer- * Não foi revisto pelo orador.
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verdade, danosos ao Brasil. Ainda ontem, o nobre
Senador Fernandes Távora, em discurso excelente e
impressionante,
mostrou
as
condições
em
que se debate o Nordeste, sem crédito e sem ajuda,
lutando,
pugnando
esforçadamente
para
sobreviver no meio da terrível conjuntura que
atravessamos.
Como vê V. Exa., Sr. Presidente, a grita que
vem do presidente do Sindicato dos Mineradores é
contra a ação maléfica dos trustes estrangeiros, do
capital internacional que se insinua em nosso país, à
sombra de uma moeda fraca ou da imposição de um
estado de sitio criado por uma moeda forte,
estabelecendo, desta forma, situação vexatória para
as iniciativas nacionais.
Trinta mil operários que se ocupam da
mineração no meu Estado encontram-se às vesperas
de desemprêgo.
O SR. NELSON FIRMO: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Pois
não.
O SR. NELSON FIRMO:– V. Exa. está sendo
muito brando ao declarar que o capital internacional
se ensinua em nosso país; êle o está dominando
quase inteiramente.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Vê o
nobre colega como sou um nacionalista, um
tupiniquim brando.
O SR. NELSON FIRMO: – Exatamente.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sr.
Presidente, o capital dos trustes, moeda forte,
chegado a um país de moeda fraca, a um país
pobre, sonda os horizontes, verifica se as iniciativas
pioneiras oferecem bom rendimento e insinua-se,
compra, apodera-se, e, depois disto – aí está o
grande perigo...
O SR. NELSON FIRMO: – Domina.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
...domina e impõe os preços.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Dá Vossa
Excelência licença para um aparte?

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Pois
não; com grande honra ouço V. Exa.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Estou de
pleno acôrdo com as reclamações de que V. Exa. é
portador. Admira-me não a intromissão de elementos
estranhos que, dispondo de farta massa de dinheiro,
procuram imiscuir-se nas nossas indústrias
mineradoras. O que mais estranho é a existência,
neste País, de quem atenda a sugestões capazes de
provocar os deploráveis resultados por Vossa
Excelência ressaltados.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não
há dúvida. Neste ponto de vista, também, estou de
acôrdo com V. Exa.; mas, estando embora de
acôrdo, desejo acentuar o perigo daí decorrente.
Ainda que desavisados os nossos concidadãos ou
ainda mesmo que se deixem levar pela ambição,
caberia uma vigilância mais severa do Poder Público,
de modo que não fossemos as vítimas inermes de
situações dessa natureza.
Sr. Presidente, sabe V. Exa. que o meu
Estado, o meu pequeno Rio Grande do Norte,
aparentemente um dos mais pobres da Federação é,
entretanto, um manancial inesgotável de riquezas,
sobretudo no terreno de minério.
O SR. NELSON FIRMO: – O Estado de V.
Exa., no entanto, ainda não tem tropas estrangeiras;
o meu tem.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Vê o
nobre colega que ainda gozamos dessa vantagem,
no Rio Grande no Norte.
Todavia, o que objetivo, neste discurso, é
demonstrar a situação de abandono em que
infelizmente se encontram os Estados do Nordeste,
com a sua economia sujeita a verdadeiros golpes,
que de momento para outro, criam problemas sociais
graves, que não podem ser descurados pelos
homens de responsabilidade.
Sr. Presidente, o Brasil inteiro sabe que, ao
tempo da guerra, verificou-se que o Rio Grande do
Norte possuia na região de Seridó, as minas
xelita mais ricas, talvez do mundo. Os nacionais
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iniciaram a sua exploração. O município de Currais
Novos converteu-se num empório da produção
dêsse mineral. Premidos pela guerra com os
mercados do Oriente obstruídos, voltaram-se os
Estados Unidos da América do Norte para o Brasil; e
encontraram na minha terra, no meu Estado, o
manancial que lhes satisfez as exigências e as
necessidades urgentes.
Verificando, o capital internacional que a
indústria extrativa tinha caráter rentábil, conseguiu
insinuar-se e comprar, com a sua moeda forte e o
nosso cruzeiro fraco, por uma ninharia, portanto,
essas montanhas de xelita que tanto se encontram
acima como abaixo do solo, as quais até esta hora
não foram cubadas e parecem, com efeito,
inesgotáveis.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Vossa
Excelência dá licença para mais um aparte?
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Com
muita honra.
O SR. FERNADES TÁVORA: – Conheço
como creio que tôda gente, um fato ocorrido há
pouco tempo. Uma firma estrangeira ofereceu aos
detentores da exploração de xelita, no Rio Grande do
Norte, um cheque de cem milhões de cruzeiros, para
a construção de duas estradas de rodagem que
ligassem as jazidas a Campina Grande e a Natal, e
a, restituição destas, dentro de cinco anos, aos seus
proprietários. É claro que essa emprêsa, vendo
negadas as suas pretenções tente agora, através
dos meios ao seu dispor, prejudicar a exploração
nacional, investindo contra os verdadeiros donos das
minas, que têm o direito de recusar explorá-las. É
lamentável que neste País, onde a indústria mineral
é quase nula, agora, que ela vai amanhecendo com
dificuldade, se criem impostos para reduzir a ação
dos que querem trabalhar.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Agradeço a V. Exa. o seu oportuno aparte, que vem dar
maior lustre à minha oração. O interessante é que o
aparte de V. Exa. vem a talho de foice, pois encontro,
nos meus rabiscos uma nota adequada ao mesmo. A

revista do Clube Militar, número 11, contém uma
notícia extraída do Jornal do Comércio do Rio de
Janeiro, datado de 21 de fevereiro de 1956. O tópico
transcrito nesta revista, é o seguinte:
"A intervenção de firmas estrangeiras na
exploração dos minérios existentes no Rio Grande
do Norte, intervenção que constitui uma séria
ameaça, não só à economia regional, mas, também,
à segurança nacional..."
E prossegue aludindo a minas riquíssimas que
estariam sendo vendidas a grupos americanos, os
quais, só num mês, retiraram do subsolo material
suficiente para cobrir o preço pago pelo terreno.
Como se vê, aliás corroborando o aparte com
que o nobre Senador Fernandes Távora honrou as
modestas considerações que venho produzindo –
esta é, real e infelizmente uma apresentação
dolorosa de economia nacional.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V.
Exa. novo aparte?
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Pois
não.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – É claro que,
quem faz semelhante proposta, tem a certeza de que
a exploração cobrirá, dentro de poucos meses, todos
os gastos.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Certamente.
Sabe V. Exa. que, neste País, quando
se fala em inflação, surge logo a idéia,
apontada dramàticamente, de que ela se deve ao
aumento dos meios de pagamento e a majoração de
salários.
Já tive ocasião de ponderar que a verdade, a
verdadeira verdade, se examinassemos os aspectos
da vida nacional e de sua economia intrínseca, seria,
talvez, diferente. O que há, no Brasil, é um
empobrecimento prólongado e contínuo, uma
anemização sem remédio da nossa capacidade de
resistir através da constante remessa de divisas para
o exterior, à sombra de um câmbio fictício e de
vantagens concedidas por meio de leis criminosas às
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companhias que aqui se estabeleceram e há muitos
anos, vivem do suor do povo brasileiro.
Para que produzir num país que não dispõe de
transporte? Essa produção será inoperante, pois não
temos armazenamento, não temos silos, os nossos
portos estão desorganizados e as nossas estradas
de ferro em ruínas!
A verdade, Sr. Presidente, e Senhores
Senadores é que, ao contrário do que se supõe, a
circulação fiduciária neste país é tão grande como se
propala, nem tampouco ao inverso também do que
apregoam os responsáveis pela nossa vida
econômico-financeira, existe o excesso de crédito
bancário, porque numa circulação de pouco mais de
70 bilhões de cruzeiros, sòmente 28 bilhões se
encontram à disposição dêsses bancos.
Está, portanto, sendo apresentado à nação,
sob aspectos falsos e irreais, o que vem ocorrendo,
de fato e infelizmente, através de sucessivos
governos, é um clima para a exploração: de que a
maior vítima é o povo brasileiro, são as classes
desfavorecidas do país.
O SR. NELSON FIRMO: – Muito bem.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sr.
Presidente, filho do Rio Grande do Norte, do que
muito me orgulho o clamor que vem dos meus
conterrâneos não é, simplesmente, um brado de
caráter regional, porque exprime as ânsias e os
protestos do povo brasileiros. Ali ocorre o que
sucede em todo o Brasil, e quando erguemos nossa
voz para protestar, chamam-nos de nacionalistas,
como se isso não fôsse título de grande orgulho, e a
mim, particularmente, de "tupininquim", como se eu
não tivesse grande honra em ser da grei indígena.
Lamento não estar presente o nosso nobre
colega Senador Assis Chateaubriand, e lamento
sinceramente, porque desejaria responder a discursos
que pronunciou nesta Casa; se não o fiz, conforme tive
ocasião de declarar, quando S. Exa. surgiu de surprêsa
e interveio em orações que proferi, foi porque o tive
como ausente, em caráter definitivo, dos trabalhos do
Senado. Desejaria dizer a S. Exa. que não deve ter

tanto horror ao que S. Exa. chama jacobino.
O nobre Senador Assis Chateaubriand é como
o velho Caetano, de suas páginas brilhantes. O velho
que fala Eça de Queiroz, numa de Caetano, avô de
Carlos da Maia, personagem de romance daquele
escritor luso, tinha horror ao jacobino. Para êle, o
jacobino era o responsável por tôdas as desgraças
de sua pátria, até mesmo de suas doenças. Atribuialhe perda das colônias portuguêsas, e da mesma
sorte atribuia-lhe sua própria gota.
Ora, Sr. Presidente, o nobre Senador
Assis
Chateaubriand
faz-me
lembrar
essa
personalidade que retratou, magistralmente, em
lances de gênio, o cintiliante espírito que foi Eça de
Queiroz.
Não tenho horror ao jacobino, como S. Exa.,
nem lhe atribuo os males do nosso país. Não é
possível, atribuir-lhe a inflação; não é possível
igualmente, atribuir-lhe a possibilidade de chegar ao
nosso país a gripe que faz vítimas na Ásia.
Mas, o que se há de fazer? Se tudo isso nos
dão de mão beijada, recebemos com a caridade
cristã que nos caracteriza. A política nacionalista
justifica-se plenamente nos têrmos do telegrama,
recebido de minha terra porque, na verdade, o que
nós, nacionalistas, propugnamos, o que desejamos,
é, apenas, evitar ao nosso país situações dessa
natureza. Queremos que se defendam os interêsses
brasileiros; queremos que se crie para o povo
brasileiro, uma situação melhor, porque não é justo
nem razoável, que nos dispomos de tôdas as nossas
possibilidades para o enriquecimento de outras
gentes, de outras nações e de outros povos.
Sr. Presidente, os nacionalistas pugnam,
batem-se por que? Querem o quê? Que defendamos
os nossos minerais da cobiça estrangeira, que não
permitamos que o patrimônio das gerações que hão
de vir seja mercadejado a preço vil.
Temos exportado, Sr. Presidente, os nossos
minerais fósseis; temos malbaratado as nossas
areias monazíticas a preço que, realmente, seria
de causar estarrecimento a um povo que tivesse
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consciência profunda de suas responsabilidades.
O Professor Othon Leonardos proclama que já
exportamos para mais de cem mil toneladas de
monazita, sem que se saiba qual o estoque que
porventura, existe, sem que se conheçam nossas
possibilidades no particular.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Com
todo o prazer.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Há muitos
anos, era eu ainda muito jovem, e já sabia, pela leitura
dos jornais, que os navios estrangeiros se abasteciam
de areia monazítica nas praias do Espírito Santo, sem
que o Govêrno brasileiro tomasse a menor providência
acêrca de um esbulho dessa ordem, feito
escancaradamente. Por conseguinte, a culpa não é de
quem leva as areias, mas, sim, de quem não sabe
guardá-las e defendê-las.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Acho
perfeito o raciocínio.
Senhor Presidente, o nobre Senador
Fernandes Távora refere fato que nós outros,
embora mais jovens, não ignoramos. Entretanto,
temos que indagar como àquele tempo saíam as
areias monazíticas e como hoje deixam o nosso
país.
Àquele tempo, a aplicação das chamadas
monazitas era, apenas, se não me falha a memória,
para as denominadas camisas das lâmpadas de
acetileno. Hoje em dia, porém, essas areias, que
produzem sais de natureza atômica – combustíveis,
portanto, de natureza nuclear – estão sendo
disputadíssimas pelo mundo. Há, conseqüentemente,
necessidade de estocagem – que, sobretudo nos
Estados Unidos, se tornou imperiosa – porque as
nações previdentes sabem que o futuro depende
daquilo que dispuserem nesse particular.
Ninguém ignora que um quilo de tório, de que
parece haver abundância neste país mas não para
despedícios, corresponde, energèticamente, a três
mil toneladas de carvão. Ninguém ignora, também,
que um quilo de urânio corresponde, em calor,
a dez mil toneladas de carvão. E tudo isto, por impo-

sição dos Estados Unidos da América do Norte –
que, através de mais de um Acôrdo, nos submeteu à
sua vontade, às suas injunções, às suas veleidades
e aos seus caprichos, subordinando nosso Govêrno,
conduzindo nossa diplomacia – estamos vendendo
por aí a preços ridículos, a preços que não se
recomendam porque atentatórios aos legítimos
interêsses da nação brasileira.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite-me
V. Exa. mais um aparte?
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Com
muito prazer, nobre Senador Fernandes Távora.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Estou
seguramente informado de que, só no Rio Grande do
Norte, um profissional dedicado – que, por sinal, está
com a visão perdida – encontrou, nas suas
pesquisas, nada menos de sessenta e seis minerais
físseis, quer dizer, minérios de primeira qualidade,
daqueles que as nações procuram hoje com a maior
constância e ansiosamente. Por conseguinte, o
Brasil não deveria deixar o assunto à mercê dos
curiosos, daqueles que entendem de trabalhar por
conta própria. O Departamento de Produção Mineral
é que deveria fazer êsse exame, mas da maneira
mais completa e absoluta, para que pudéssemos
explorar a riqueza incomensurável dos minérios
radioativos.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Muito
obrigado pelo aparte de Vossa Excelência,
que representa excelente colaboração ao meu
discurso.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Vossa
Excelência deve conhecer o fato.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Conheço o caso. Com efeito, o meu conterrâneo Joel
Dantas, pesquisador dedicado, procurou no sertão
do Nordeste, sobretudo no Rio Grande do Norte, na
zona do Seridó, materiais raros e ali encontrou,
conforme acaba de referir o nobre Senador
Fernandes Távora, preciosos elementos que bem
poderiam ser aproveitados para o engrandecimento
de nossa pátria.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Sessenta e
seis minérios radioativos; não é brincadeira!
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O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Muito
obrigado a Vossa Excelência. De tudo isso, êsse riograndense do norte, êsse potiguar, êsse caboclo,
êsse indígena, cujo nome bem define como uma das
tradições da zona do Seridó – porque a família
Dantas é das melhores da região – adquiriu moléstia
das mais graves, encontrando-se aqui na Capital da
República à procura de tratamento.
O SR. FERNANADES TÁVORA: – Sacrificou
a visão.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Como
diz V. Exa., sacrificou a visão nessa pesquisa de
materiais de natureza atômica.
Senhor Presidente, quando eu fazia referência
às possibilidades energéticas do tório e do urânio,
ainda não chegara à contrapartida que era meu
objetivo, a de também fixar que nós, por uma lei
impatriótica, a de número 1.310, de 15 de janeiro de
1951, estabelecemos a venda, a exportação dêsses
materiais, embora apenas de govêrno para govêrno.
Senhor Presidente, pareceria, à primeira vista,
uma
restrição
à
exportação.
Se,
porém,
examinarmos a matéria, chegaremos à conclusão de
que nada estorvamos; pelo contrário, talvez
tenhamos acorrentado mais fortemente a nossa
liberdade de comerciantes.
Considere o Senado o seguinte: só podemos
exportar o tório e o urânio através do Govêrno que,
em entendimento com outro govêrno que seja o
comprador, fará, através de concessionários ou
intermediários, a venda respectiva. Até hoje,
entretanto, só temos conhecimento de um acôrdo
específico, o de Washington, donde o maior
comprador, ou o comprador quase total, em nosso
país, é o govêrno dos Estados Unidos da América do
Norte. E se êle é quase o único comprador dêsses
materiais raros, também é quem nos impõe o preço.
Há mesmo quem assevere que, enquanto o quilo de
tório está sendo vendido a mais de cinco mil dólares
noutros países, os Estados Unidos da América do
Norte, com quem mantemos êsses entendimentos,
dá-lhe o preço miserabilíssimo de onze cruzeiros.
Por aí vêem os brasileiros por onde
se esvai a economia nacional; por aí es-

tão vendo essa apregoada boa vontade do
capitalismo internacional, sobretudo o norteamericano para com êste desgraçado Brasil, que tem
vegetado nas suas mãos, sob o guante da sua
exploração.
O
economista
patrício
Hélio
Cabral,
referindo-se a êsse assunto, teve de proclamar o
seguinte:
"O único acôrdo específico que temos é o de
Washington, e, com os preços por êle fixados,
feríamos de vender os nossos materiais básicos
estratégidos 502 por cento mais barato".
O SR. NÉLSON FIRMO: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Com
prazer.
O SR. NÉLSON FIRMO: – Com suas atitudes
nacionalistas, se Vossa Excelência pleitear a
reeleição, ela será ou muito fácil ou muito dura.
Faço, porém, um apêlo ao povo do Estado de Vossa
Excelência, para que o reeleja por excepcional
maioria de votos.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Meu
caro Senador, fico muito sensibilizado com a
declaração de Vossa Excelência. Realmente, tenho
grandes possibilidades de reeleger-me Senador pelo
Estado do Rio Grande do Norte. Devo, porém,
confessar a Vossa Excelência, que talvez venha a
desistir.
O SR. NÉLSON FIRMO: – Não!
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Infelizmente,
sou
muito
pobre
e
não
disponho de nenhum dinheiro para financiar minha
eleição.
O SR. NÉLSON FIRMO: – Mas, seu povo lhe
fará justiça.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – A
justiça do povo eu espero, mas, ainda é muito cedo.
Muito obrigado a V. Exa.; pode acreditar que fiquei
tão sensibilizado com as palavras de Vossa
Excelência, que, de certo modo, estou quase
incapacitado de prosseguir no meu discurso.
O SR. NÉLSON FIRMO: – Estou fazendo
justiça a V. Exa.
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O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Senhor
Presidente, sabe Vossa Excelência e não ignora o povo
brasileiro como estamos sendo esgotados, sangrados,
devorados pelo capitalismo internacional. Ignora o
nosso povo que a Brasil Traction, no ano passado
mandou para seu país de origem mais de três bilhões
de cruzeiros? Sabe que os enviou a um câmbio de
favorecimento? Ignora o povo brasileiro esta
circunstância? Entretanto, argumenta-se e proclama-se
que o que desgraça êste País, o que o anemiza são os
salários dos operários, é a melhoria de vencimentos
dos bancários, dos industriários, dos funcionários
públicos, quando a verdade é bem outra e não se tem a
coragem de dizê-la ao público.
O que conduz o País à ruína, ao
empobrecimento são fatos dessa natureza; é uma
economia exausta, economia que empobrece.
Os relatórios do Banco do Brasil aí estão para
exemplificar o que em matéria de entrada de capital
estrangeiro vem ocorrendo no Brasil.
A verdade incontestável, a dura verdade, a
verdade feia dos números é que estamos nos
descapitalizando; remetemos mais para fora do que
recebemos. Êste povo brasileiro, que tanto sua, êste
povo brasileiro subdesenvolvido, em vez de receber
auxílios externos, contribui com seu suor para a
grandeza dos todo-poderosos, que lá fora se
encontram, e isto, à sombra de uma legislação
criminosa, sob a direção de governos que têm
protelado esta situação, sem o protesto do povo que
desconhece e ignora o que vem ocorrendo.
São estas as "benemerências" do capitalismo
internacional.
Senhor Presidente, nós, nacionalistas, somos
os jacobinos; e o horror ao jacobino é tremendo,
porque o jacobino é que protesta, é o que grita, é o
que clama, é o que se ergue, é o que não se
acomoda; jacobino é o brasileiro, é o caboclo, é o
indígena, é, real e verdadeiramente, o nacional.
O jacobino, Senhor Presidente, enfrenta tudo
isso de alma desafiadora. Nada importa que contra
nós se agucem as armas da má-fé, porque sabemos
que estamos defendendo o futuro de nossa gente, o
bem-estar de nossos filhos.

Que importa a mim, nacionalista, como me
confesso, que eu seja mal visto pelo Govêrno norteamericano? Que importa a mim seja eu
mal visto pelo Govêrno inglês; que importa a mim
que eu seja mal visto pelo Govêrno francês; que
importa a mim que as Nações imperialistas me
marquem? Se não disputo sequer a benevolência
dos governos do meu próprio País, muito menos
disputaria a boa vontade e a generosidade dos
Governos estrangeiros. Podem fechar-me a porta,
quando quiserem. Para mim, o Brasil está acima de
todos êles.
O SR. NÉLSON FIRMO: – Vossa Excelência
vai morrer pobre, arrasadoramente pobre!
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Mais
do que já sou?!
Senhor Presidente, para onde e para quem
clamar? Olho e vejo os meus jovens colegas da
imprensa ansiosos por levantar bem alto êste
protesto, mas sinto que sôbre êles pairam,
ameaçadoras, as garras do capitalismo internacional.
Nem sempre o pensamento do jornalista se exprime
como êle desejaria, pois, na verdade, alguns jornais
estão sob a orientação dos respectivos proprietários.
Senhor
Presidente,
tenho
sempre
combatido por aquilo que, para mim, parecem as
boas causas.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Pois
não, com muita honra.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Creio que V.
Exa. está sendo um pouco injusto com tôda a
imprensa, de maneira geral.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não
estou. Com os jornalistas, não.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Mesmo
com os diretores de jornais. Nem todos
representam êsses interêsses escondidos ou
subjetivos.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Infelizmente, estando de acôrdo, em parte, com
Vossa Excelência, deverei dizer a verdade, o que
penso a respeito, através de frase latina que o no-
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bre colega, como jurista, não ignora: – "Rari nantes
in gurgite vasto".
O SR. ABERLADO JUREMA: – Vossa
Excelência há de considerar que na história do
jornalismo brasileiro, muitas figuras passaram à
imortalidade dirigindo jornais a serviço da causa
pública.
O SR. NÉLSON FIRMO: – Isso foi há cem
anos.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Ainda nos
nossos dias.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não
contesto. Vou dizer a Vossa Excelência. Atribuo mais
aos modestos jornalistas, grandes na inteligência,
operosidade e dedicação ao Brasil, as noticias que
ainda publicam a meu respeito, porque, com efeito, o
tom da maioria dos jornais é antinacionalista.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Vossa
Excelência vai permitir que eu continue meu aparte?
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Com
muita honra para mim.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Vossa
Excelência é constantemente focalizado pela
imprensa, quer em exaltação a Vossa Excelência,
quer em restrições, porque é grande atuante nesta
Casa e incisivo nas suas declarações. O homem que
assim atua, trepidante, como as águas revôltas, está
sempre a provocar comentários, favoráveis ou não.
Em nada disso, porém, há de mérito para Vossa
Excelência, cujo nome respeitam, o Rio Grande do
Norte aplaude e a nação inteira acompanha, pela
sua atividade nesta Casa, a serviço da causa
pública.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Muito
obrigado a Vossa Excelência. Porém, há de convir em
que, às vêzes, tenho enfrentado situações como a de
ùltimamente, quando pronunciei discurso que foi
respondido pelo nobre e eminente colega, Senador
Daniel Krieger. Que sucedeu? Jornais desta capital,
os mais importantes, deram publicidade ao discurso
proferido pelo ilustre Senador Daniel Krieger, porque
era de defesa dos Estados Unidos da América do
Norte. Não publicaram o meu, porque era de ataque
aos Estados Unidos, e ainda me colocaram mal, pois,

no noticiário, apresentado tendenciosamente por
algumas fôlhas, fui apontado como inimigo daquele
país.
Sou, realmente, grande admirador do povo
americano mas reservo-me o direito de criticar o seu
govêrno quando me pareça oportuno, na defesa dos
interêsses nacionais.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Às vêzes, no
calor do entusiasmo, Vossa Excelência poderia
parecer injusto na apreciação de certas atitudes de
determinados povos.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Acredito mesmo que tal possa acontecer.
O SR. ABELARDO JUREMA: – As palavras
calorosas que Vossa Excelência proferiu nesta Casa
não tiveram sei – a intenção de ferir aos Estados
Unidos da América do Norte, na sua essência, como
povo organizado, que participa do desenvolvimento
do mundo, com aquela atividade imensa, que todos
admiram, e grande capacidade realizadora.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Claro!
Tenho, nobre Senador Abelardo Jurema, discutido e
apresentado sob a luz, crítica, não do povo dos
Estados Unidos da América do Norte, que considero
dos melhores, nem tampouco a sua obra civilizadora,
mas a orientação do seu capitalismo e do seu
Govêrno, que a muitos parecerá justa, mas a mim
parece e continuará a parecer, até prova em
contrário, de pouca boa vontade para com o Brasil.
Há de V. Exa. recordar-se de que, não faz
muito tempo, passamos pela humilhação de ver
penhorado o ouro que tínhamos nos depósitos
bancários dos Estados Unidos, de maneira a afligirse a dignidade nacional.
Sabe o nobre colega que, enquanto
entregamos Fernando de Noronha, sob a aparência
de soberania, aos Estados Unidos da América do
Norte...
O SR. ABELARDO JUREMA: – Aí me permito
discordar de Vossa Excelência, porque não há, na
espécie, configuração da entrega da Ilha.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI:
– Sei que V. Exa. discorda de meu
modo
de
ver
nacionalista.
Não
é
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uma entrega de direito; mas o é, na realidade.
O SR. ABELARDO JUREMA: – De 1940 a
1945 todo o Nordeste foi percorrido por oficiais e
soldados norte-americanos em seus campos
pousaram aviões daquele país, dos maiores aos
menores. Após a guerra, no entanto, não ficou um só
daqueles soldados em terras brasileiras.
O SR. NÉLSON FIRMO: – No meu Estado
permaneceram durante anos.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Mantiveramse, apenas, as obras, aproveitadas para o nosso
próprio serviço. Ainda hoje, um dos melhores
hospitais de Pernambuco, é o da Aeronáutica,
construí-do pelos norte-americanos.
O SR. PRESIDENTE: (Fazendo soar os
tímpanos) – Permito-me comunicar ao nobre orador
que está finda a hora do expediente.
O SR. ABELARDO JUREMA: – (Pela ordem)
– Senhor Presidente, solicito de Vossa Excelência
consulte a Casa sôbre se consente na prorrogação
da hora do expediente, para que o nobre Senador
Kerginaldo Cavalcanti continue nas suas brilhantes
considerações, a respeito do panorama nacional.
O SR. PRESIDENTE: – O nobre Senador
Abelardo Jurema requer a prorrogação da hora do
Expediente.
Os Senhores Senadores que a concedem,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovada.
Continua com a palavra o nobre Senador
Kerginaldo Cavalcanti.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Senhor Presidente, obsequiadíssimo pelo nobre
colega Senador Abelardo Jurema, prossigo nas
minhas obscuras considerações.
O SR. NÉLSON FIRMO: – Não seja
modesto.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Queria,
apenas, fazer uma pergunta ao ilustre orador a
respeito de Fernando de Noronha: diante dos dois
sistemas em que se debate o mundo – o
democrático e o bolchevista – em que órbita se
encontra o Brasil, na opinião de Vossa Excelência?

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Antes
de responder ao nobre colega, farei ligeiras
considerações, para que não percamos o fio dos
debates.
O SR. NÉLSON FIRMO: – Na última guerra, a
Rússia defendeu ou não a democracia, ao lado dos
Estados Unidos da América do Norte?
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Disse
eu, há poucos momentos, que, enquanto dávamos aos
Estados Unidos provas de boa vontade e, de certo
modo, entregávamos-lhes Fernando de Noronha,...
O SR. NÉLSON FIRMO: – Damos tudo e nada
recebemos, até hoje.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – ...essa
boa vontade, para conosco, tem-se limitado às
zumbaias. Temos sido tratados mais sob o aspecto
argentário do que o econômico.
O SR. NÉLSON FIRMO: – A Argentina se
manteve neutra e tudo tem obtido dos Estados
Unidos.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Êsse, o
reparo que faço, como nacionalista. Propõe o nobre
colega Senador Abelardo Jurema, tese que, de certo
modo, afasta-me do âmbito em que situara meu
discurso. Não me furtarei, entretanto, a satisfazê-lo.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Agradeço a
atenção de V. Exa.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Em
primeiro lugar, não sei como se possa estabelecer
nìtidamente, a diferença a que V. Exa. alude.
Na guerra passada, vimos os Estados Unidos,
a Inglaterra e outros países donos da política
universal numa simbiose, ...
O SR. NÉLSON FIRMO: – Muito bem!
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
...numa comunhão tão íntima com a Rússia
Soviética, com a proclamação de seus estadistas de
que ali existia uma verdadeira democracia...
O SR. ABELARDO JUREMA: – Surgira perigo
maior.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI:
–
...que,
hoje,
nobre
Senador
Abelardo Jurema, sinto-me em dúvida e,
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sob certos aspectos, até perplexo para definir o que
existe na Rússia.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Ante o
aparecimento do perigo grave e imediato, as Nações
se uniram para derrotar o fascismo internacional e
sobreviver.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Coloca-se, agora, V. Exa. no terreno do fato, quando
estávamos
no
das
definições,
como
antecedentemente me pediu.
Eu, com efeito, não poderia, Senhor
Presidente, estabelecer, com segurança, uma linha,
um paralelo, que satisfizesse as exigências daqueles
que indagam.
O Mundo – diz-se – está dividido em dois
blocos; mas, a interpenetração dêsses blocos se faz
de tal maneira, os tentáculos se estendem de tal
sorte, que há ocasiões em que não podemos efetuar
uma separação clara e eficiente.
O conceito de Democracia tem-se tornado tão
flexível, a saber dos interêsses dos povos
dominadores, que eu me veria, com efeito, em sérias
dificuldades, se quisesse traçar uma linha de
separação entre o Ocidente e o Oriente.
O SR. NÉLSON FIRMO: – Permite V. Exa.
mais um aparte?
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Com
todo o prazer.
O SR. NÉLSON FIRMO: – Quando os Estados
Unidos
prestigiam
e
ajudam,
militar
e
financeiramente, a Espanha de Franco, a matadora
cruel de Garcia Lorca, estão defendendo à
Democracia?
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Senhor Presidente, procuro situar o debate em
têrmos de "cúpola", como chamam os políticos,
busco a linha de idéias, dentro da qual nos situamos,
sem descer à planície, ao terra-terra.
Assim foi, Senhor Presidente, que me permiti
dizer, em resposta ao nobre e prezado colega,
Senador Abelardo Jurema, por quem nutro profunda
admiração...
O SR. ABELARDO JUREMA: – Muito
obrigado a V. Exa.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI:
–
...que,
à
sua
pergunta,
só
poderiaresponder da maneira por que o

fiz; do contrário, estaria raciocinando em têrmos
primários, que não poderiam satisfazer a S. Exa.
A verdade, porém, Senhor Presidente, a
verdade verdadeira, a verdade real, positiva do
planeta, é a separação de interêsses entre as
nações que procuram dominar o mundo.
De um lado no Oriente, encontra-se a Rússia
Soviética; e já surge um novo sol, talvez competitivo,
que é a China Popular. Do outro lado de cá, com o
declínio, que já notamos, das nações que ontem
dominavam o palco do mundo, ergue-se vivo,
jovem e agressivo, os Estados Unidos da América do
Norte.
Traçam diretrizes ao mundo; apregoam,
através do Rádio, da Imprensa, da Propaganda, as
suas excelências e a decrepitude ou a
inconveniência dos outros Estados.
O SR. NÉLSON FIRMO: – Lamento, por isso,
a morte de Roosevelt.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Porque encaramos tudo sem examinar, sem passar
pelo crivo, sem aproveitar o que há de bom, para
então nos pronunciarmos por uma condenação, que
lembra, Senadores, aquêles velhos processos,
registrados na História, e que consistiram na
fulminação de idéias, depois, adotadas como
salvadoras.
Que era a democracia no passado? Quem
examinar a História da humanidade, não é preciso
retroceder a muito longe encontrará como
exemplificação a luta que se travou entre as nações
que hoje orientam e representam a democracia no
mundo, entre o espírito do absolutismo e o
constitucionalismo nascente.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Com
muita honra.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Considero a
democracia regime dinâmico. A que se tem de
adaptar ao desenvolvimento econômico como efeito
natural. A democracia tem suas linhas clássicas,
mas, dentro de sua execução acompanha o
desenvolvimento do mundo em tôdas as suas
conquistas. É o govêrno do povo e representando o
desejo do povo. Tem que interpretar, realmente, a
média das opiniões.
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O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Creio
que não me fiz bem percebido, nobre colega.
Apresentei o problema sob aspecto dinâmico, nada
estático, apenas, salientei o que aconteceu no
alvorecer do constitucionalismo no mundo, para
demonstrar como as idéias cambiam e como a
humanidade evoluiu quanto ao conceito de
democracia. Situada no tempo e no espaço sofre ela
o reflexo dessa evolução dinâmica. Claro que falo do
ponto de vista econômico.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Creio que
Vossa Excelência aludiu ao declínio da democracia.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Declínio – não sob os aspectos intelectual, moral e
político, mas sob o da dominação econômica.
Senhor Presidente, a continuar nesse debate...
O SR. ABELARDO JUREMA: – O nobre
colega está encantando o Senado com sua
inteligência.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – ...pela
generosidade dos brilhantes colegas que me
aparteiam terei que versar temas variados, de
aspecto científico, político e cultural que desafiam
competência maior do que a minha e para os quais,
confesso, não vim sequer preparado para êste
Plenário.
O SR. ABELARDO JUREMA: – V. Exa. está
sempre preparado para todos os assuntos.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – É
grande bondade de Vossa Excelência.
Senhor Presidente, o que desejaria, apenas
levar do Senado – e seria para mim a maior honra,
pois estou perto de deixá-lo...
O SR. NÉLSON FIRMO: – O nobre colega
terá mais oito anos.
O SR. ABELARDO JUREMA: – O povo do
Rio Grande do Norte saberá fazer justiça ao Senador
Kerginaldo Cavalcanti.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – ...era
a recordação de que cumpri o meu dever para com o
Brasil e para com meu povo.
Senhor Presidente, – peço a atenção
dos nobres colegas para não lhes tomar

o precioso tempo – dizia eu antecedentemente, não
sei em que altura, que não sabia para quem apelar,
porque, na verdade, para qualquer lado que me volte
vejo horizontes turvos, ensombrecidos e dificultosos.
Assisto como assistem os brasileiros desesperados,
a cravar-se nos flancos desta grande pátria a mais
sórdida exploração econômica; assisto à indiferença
trágica com que permitimos a saída de divisas, a
câmbio vil, que desnutre o povo brasileiro e ceva os
povos já felizes; assisto, Senhor Presidente, com o
desespêro de todos os patriotas e com a indignação
profunda de todos os nacionalistas, ao drama terrível
que vivemos nesta hora, em que o povo está com
seus lares se desfazendo pela penúria; assisto, ao
descompasso de uma situação econômica que vai
encontrar até nas próprias leis pátrias os subsídios
para sua perenidade; assisto com essa revolta íntima
que o coração me dita à voz dos pregoeiros
antinacionalistas, que não compreenderam e não
querem compreender os destinos desta grande
nação que se formou dos flancos de um pequeno
povo e que cresceu e se agiganta e tem papel
relevante a escrever, no futuro da humanidade;
assisto, Senhor Presidente, com o coração pulsando,
batendo e rebatendo às ansias do Brasil inteiro, de
um povo que lutou indômito contra a invasão
holandesa, de uma gente que fêz crescer o seu
território dos limites da Amazônia aos do Prata,
vanguardilheira de uma civilização dos trópicos, quer
queiram ou não; assisto, fremindo de revolta, a tudo
isto que ocorre, sem que haja remédio, porque tôdas
as fontes estancaram. Não existe mais, talvez, neste
país, senão o caminho túrgido e desesperado da
revolta. Assisto a tudo isso, mas confio em que o
Brasil renascerá.
A velha e sádica imagem da Phenix está no
sangue da nossa gente e essa gente erguer-se-á
mais forte do que nunca para a imortalidade. (Muito
bem; muito bem! Palmas).
Durante o discurso do Sr. Kerginaldo
Cavalcanti, o Senhor Apolônio Salles, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Senhor
Freitas Cavalcanti; reassumindo-a depois.
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O SR. PRESIDENTE: – Vão ser lidos
b)
quais
as
reduções
feitas
nas
Requerimentos de Informações encaminhados à Mesa. verbas referentes ao Estado de Santa Catarina
São lidos e deferidos os seguintes em virtude do referido plano, com a indicação
Requerimentos:
do critério que orientou a sua estipulação?
Sala das Sessões, em 12 de junho de 1957. –
REQUERIMENTO Nº 227, DE 1957
Gomes de Oliveira.
Com fundamento no artigo 122, letra c, do
Regimento Interno, requeiro sejam solicitadas do
Senhor Ministro da Agricultura as seguintes
informações:
a) qual a percentagem das reduções que
sofreram, naquele Ministério, as verbas orçamentárias
para o ano em curso, em virtude do plano de economias
recomendado pelo Senhor Presidente da República?
b) quais as reduções feitas nas verbas
referentes ao Estado de Santa Catarina em virtude
do referido plano, com a indicação do critério que
orientou a sua estipulação?
Sala das Sessões, em 12 de junho de 1957. –
Gomes de Oliveira.

REQUERIMENTO Nº 230, DE 1957

Com fundamento no artigo 122, letra
c, do Regimento Interno, requeiro sejam
solicitadas do Senhor Ministro da Viação e
Obras Públicas as seguintes informações:
a) qual a percentagem das reduções
que
sofreram
naquele
Ministério
as
verbas
orçamentárias
para
o
ano
em
curso em virtude do plano de economia
recomendado
pelo
Senhor
Presidente
da
República?
b)
quais
as
reduções
feitas
nas
verbas referentes ao Estado de Santa Catarina
em virtude do referido plano, com a indicação
REQUERIMENTO Nº 228, DE 1957
do critério que orientou a sua estipulação?
Sala das Sessões, em 12 de junho de 1957. –
Com fundamento no artigo 122, letra c, do Gomes de Oliveira.
Regimento Interno, requeiro sejam solicitadas do
Senhor Ministro da Educação e Cultura as seguintes
REQUERIMENTO Nº 231, DE 1957
informações:
a) qual a percentagem das reduções que
Requeiro, na forma do Regimento Interno
sofreram, naquele Ministério, as verbas orçamentárias do Senado, sejam solicitadas ao Senhor
para o ano em curso, em virtude do plano de economia Ministro da Educação e Cultura as seguintes
recomendado pelo Senhor Presidente da República?
informações:
b) quais as reduções feitas nas verbas
1)
Quando
deverá
ser
efetuado
o
referentes ao Estado de Santa Catarina em virtude pagamento dos 2/3 da importância restante
do referido plano, com a indicação do critério que devida aos professôres dos estabelecimentos
orientou a sua estipulação?
particulares de ensino, relativa à suplementação
Sala das Sessões, em 12 de junho de 1957. – do Fundo Nacional do Ensino Médio e
Gomes de Oliveira.
correspondente ao 1º semestre do ano de
1956 e ao total do 2º semestre do mesmo
REQUERIMENTO Nº 229, DE 1957
ano;
2) Qual a aplicação dada a verba destinada a
Com fundamento no artigo 122, letra c, do atender ao referido pagamento;
Regimento Interno, requeiro sejam solicitadas do
3) Qual o critério a ser adotado pelo Ministério
Senhor Ministro da Saúde as seguintes informações: da Educação e Cultura na divisão proporcional a que
a) qual a percentagem das reduções que pretende proceder, a fim de efetuar aquêle
sofreram,
naquele
Ministério,
as
verbas pagamento.
orçamentárias para o ano em curso, em virtude do
Sala das Sessões, em 12 de junho de 1957. –
plano de economia recomendado pelo Senhor Gilberto Marinho.
Presidente da República?
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à
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ORDEM DO DIA

sob número 403, de 1957, da Comissão de
Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

Discussão única do Projeto de Lei
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão
da Câmara, nº 318, de 1956, que revoga o
o
Projeto
quanto
a
sua
Decreto-lei
nº
8.951,
de
1946
(Dispõe preliminar
sôbre o depósito judicial e dá outras providências) constitucionalidade.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
e revigora o artigo 945 do Código de Processo
Civil, tendo Parecer favorável, sob número a discussão. (Pauta).
Encerrada.
401, de 1957, da Comissão de Constituição e
Em votação, o Parecer da Comissão de
Justiça.
Constituição
e
Justiça
que
conclui
pela
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
inconstitucionalidade do Projeto.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
Os Senhores Senadores que aprovam o
a discussão. (Pausa)
Parecer, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Encerrada.
Está aprovado.
Em votação.
É rejeitado por inconstitucional e vai ao
Os Senhores Senadores que aprovam Arquivo o seguinte:
o
Projeto,
queiram
permanecer
sentados.
(Pausa).
PROJETO DE LEI DO SENADO
Está aprovado.
Nº 49, DE 1956
É o seguinte o Projeto aprovado, que vai à
sanção:
Cria o Quadro Auxiliar de Oficiais de
Aeronáutica e dá outras providências.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 318, DE 1956
Art. 1º É criado o Quadro Auxiliar de Oficiais
de Aeronáutica, destinado ao exercício de funções
(Nº 1.076-B, de 1956, na Câmara dos Deputados) burocráticas, especializadas, e ao comando de
pequenas unidades, além de outras que,
Revoga o Decreto-lei nº 8.951, de eventualmente, lhes possam ser atribuídas essas
28 de janeiro de 1946 (Dispõe sôbre o Unidades Repartições e Estabelecimentos da
depósito judicial e dá outras providências) e Aeronáutica.
Art 2º O Quadro Auxiliar de Oficiais de
revigora o artigo 945 do Código de Processo
Civil.
Aeronáutica será constituído inicialmente dos oficiais
promovidos de acôrdo com a Lei número 1.782, de
O Congresso Nacional decreta:
24 de dezembro de 1952 e nêle terão ingresso os
Art. 1º É revogado o Decreto-lei número 8.951, suboficiais e primeiros sargentos em serviço na
de 28 de janeiro de 1946 (Dispõe sôbre o depósito Aeronáutica, possuidores do curso de comandante
judicial e dá outras providências).
de Pelotão, Seção ou Equivalente.
Art. 2º É revigorado o artigo 945 do Código de
Parágrafo único. A presente lei será
Processo Civil.
regulamentada no prazo de 60 dias.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de
Art. 3º O Quadro Auxiliar de Oficiais de
sua publicação, revogadas as disposições em Aeronáutica terá a seguinte composição:
contrário.
Capitães – 10.
Primeiros tenentes – 100.
Segundos tenentes – 200.
Primeira discussão (com apreciação preliminar
da constitucionalidade, nos têrmos do artigo
133 do Regimento Interno) do Projeto de
Primeira
discussão
do
Projeto
de
Lei do Senado número 49, de 1956, que Lei do Senado, nº 7, de 1957, que revoga
crua o Quadro Auxiliar de Oficiais da Aeronáutica, o parágrafo 4º do artigo 260 da Constituição
e dá outras providências, tendo Parecer, das Leis do Trabalho e dá outras providên-
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O SR. GILBERTO MARINHO: – Senhor
cias (inclusão do pessoal da estiva de mercadorias
nos Sindicatos dos Estivadores), tendo Pareceres Presidente, desisto da palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
favoráveis, sob números 325 e 326, de 1957, das
Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Senador Ezechias da Rocha, segundo orador
inscrito.
Social.
O SR. EZECHIAS DA ROCHA (lê o
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa uma seguinte discurso): – Senhor Presidente, parece,
emenda que vai ser lida.
à primeira vista, que nada mais inoportuno que
É lida e apoiada a seguinte:
tratar, nesta Casa do povo brasileiro, nestes
dias de júbilo nacional de coisas tristes,
EMENDA Nº 1
do
drama
que
está
angustiando
os
povos. Entretanto, afigura-se-me que o tema
Inclua-se, no artigoo seguinte:
vem
muito
a
ponto,
numa
hora
das
Parágrafo único. Os dispositivos dêste artigo não mais convenientes, porquanto estamos dando
atingirão os serviços prestados pelos trabalhadores da ao mundo um exemplo edificante, um exemplo
estiva nos portos fluviais e lacustres.
que é o antídoto dessa intoxicação belicosa
que lhe vai minando as energias e as
esperanças.
Justificação
Estamos vivendo, brasileiros e portuguêses,
Não cabe ainda a execução da proposição em grandes e inolvidáveis dias, em que os
aprêço ao sistema fluvial e lacustre do país. As corações,
à
larga
transbordam
afeto,
condições de funcionamento dos portos fluviais e confiança, fraternidade, precisamente os valores
lacustres ainda não permitem uma legislação tão sentimentais
que
estão
minguando,
cada
rígida.
vez mais, pela terra afora. Os remédios
Sala das Sessões, em 12 de junho de 1957. – para os grandes males do mundo, ei-los
Abelardo Jurema.
aí, nesse alvorôço, nessas alegrias, nesse
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o convívio
doméstico,
familiar,
fraternal,
de
Projeto com a emenda.
duas grandes Pátrias ligadas pelo coração.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei Uma lição para os povos, Senhor Presidente.
a discussão. (Pausa).
Uma lição para êste mundo conturbado –
Está encerrada.
essas efusões de alegrias e de afetos entre
Projeto, com a emenda, volta às Comissões duas gentes que se abraçam e se estreitam
de Constituição e Justiça e de Legislação Social. e se confundem de tal forma, que não se
(Pausa).
sabe ao certo de que lado do Atlântico
Está finda a matéria constante do avulso da florescem as mais caras tradições da Lusitânia.
Ordem do Dia.
Daí, aquelas justas palavras do Presidente
Em discussão o Requerimento número 225, do Craveiro Lopes, no Palácio Tiradentes: "Não
Senhor Francisco Gallotti, lido na hora do há
na
vida
das
Nações
ligação
como
expediente, de inserção nos Anais do Senado, dos a nossa, amizade como a nossa". E não foi
discursos proferidos por ocasião da entrega da outra a razão que levou o Almirante Gago
miniatura, oferecida a esta Casa, do Monumento a Coutinho a afirmar que "somos duas terras,
Santos Dumont, de Paris.
com dois Presidentes, mas uma Pátria só".
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
Não poderá ser assim o mundo, é
discussão.
claro. O nosso caso é singular. A história
Os Senhores Senadores que aprovam o dos lusíadas daquém e dalém mar é,
requerimento, queiram permanecer sentados.
por assim dizer, uma só história. Mas outro
Está aprovado.
poderia ser o clima político na sociedade
Os discursos em aprêço serão publicados nos das Nações. O mundo poderia ser "um
Anais do Senado. (Pausa).
mundo só", como o queria Wendell Willkie,
Tem a palavra o nobre Senador Gilberto Marinho, sob o signo dos supremos valores a cujos
primeiro orador inscrito para a oportunidade.
influxos queremos viver: o Direito, a Justiça, a
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Liberdade.
Por
desgraça,
está
dividido
profundamente dividido, irreconciliàvelmente dividido.
Antagonismo mortal separa o Ocidente do
Oriente. Uma guerra incruenta, mas feroz, o vai
levando para a ruína, para o abismo, para a maior
das catástrofes.
Enquanto isso – Deus seja louvado! – cada
vez mais unida, mais forte, mais sólida, a
Comunidade Luso-Brasileira. Êsse o motivo que me
faz crer na oportunidade dêste discurso sôbre o
angustiante problema que não nos estaria
atormentando se entre os povos não escasseassem,
não falecessem êstes laços que nos unem,
brasileiros e portuguêses – estas fôrças
sentimentais, as fôrças do coração, as únicas
capazes de felicitá los a todos e sublimar-lhes as
aspirações. Que o mundo ouça e veja e imite êste
exemplo, esta lição de confiança, de fraternidade e
de paz, que lhes estamos dando, oitenta milhões de
lusíadas, à sombra de duas lindas bandeiras, onde
uma Cruz aponta a cada homem, a cada povo, a
tôda a humanidade, o roteiro certo dos seus
destinos.
Sr. Presidente, a despeito do clamor que vai
pelo mundo contra as experiências das armas
termonucleares, continuam as explosões a
contaminar a atmosfera, a água e o solo de várias
regiões da terra.
Últimamente,
entrou
no
páreo
apo
calíptico mais um cavaleiro, a Grã-Bretanha.
De sorte que os três grandes, os Estados Unidos,
a Rússia e a Inglaterra, não obstante os apelos
do Papa, do Dr. Shweitzer, de Einstein e de grande
número de sábios e de personagens da mais
alta responsabilidade, através dos quais a
humanidade pede a proscrição dêsses engenhos
diabólicos; não obstante êsses clamores e
êsses protestos que se erguem de tôda
parte, prosseguem, as três potências, na
sua temerária e criminosa caminhada para a
destruição e para a morte.
Enquanto isso, dois mil cientistas americanos,
há alguns dias, dirigiram-se aos seus colegas
e aos governos do mundo, exortando-os
a empenharem seus esforços no sentido
da cessação dos testes nucleares, pelos perigos que
deles advêm a todos os sêres vivos.

A respeito dos males e desgraças que
acarretam essas provas, são alarmantes as
declaraçações formuladas à Subcomissão de
Energia Atômica do Congresso Americano pelos
professôres James Crow, Bentley Glass e Herman
Müller. As previsões dêsses três luminares da
medicina estadunidense são verdadeiramente de
estarrecer.
Autoridades
em
genética,
suas
afirmações sôbre a momentosa questão calaram
profundamente no espirito de quantos dela tiveram
conhecimento. E aqui está uma opinião merecedora
do maior acatamento. O Professor Otto Hann, um
dos dezoito cientistas que subscreveram o manifesto
de Goettingen, Prêmio Nobel de Física, declarou, no
mês de abril do ano em curso, em Hamburgo, que
dez bombas de hidrogênio encerradas em
envólucros de cobalto, seriam suficientes para pôr
em perigo a existência de tôda a Humanidade. Esta,
a palavra do sábio que dissociou o ãtomo, portanto,
uma das mais abalizadas nos domínios da ciência
nuclear.
Não sei quantas bombas de hidrogênio
explodiram até agora. Segundo notícia que li, até
esta data os Estados Unidos já fizeram detonar 75
bombas; e breve detonarão mais 14 de uma série; a
Rússia, 52; a Inglaterra, 10, sendo a última de
hidrogênio. As emanações que poluem a face do
planeta, oriundas dêsses testes, não já terão atingido
o limiar da periculosidade da previsão do Professor
Otton Hann?
Um despacho de Washington dêstes últimos
dias informa que a ampla sala de audiência do
Senado americano tem estado superlotada, desde
que o representante democrata da California, Chet
Holifield, deu início a uma das mais minuciosas
investigações já efetuadas pelo Congresso. E
acrescenta a notícia que, poucas vêzes,
republicanos
e
democratas,
esquecendo
divergências partidárias, uniram-se, como agora,
para tratar do problema da precipitação das
partículas radioativas. Por onde se vê que a questão
já está causando as mais sérias preocupações a
grande número de homens de responsabilidade no
govêrno americano.
Eu, de mim, pelo que tenho lido,
já me convenci de que, no ritmo em que
continuam
as
experiências
nucleares,
os
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malefícios da radioatividade, os seus efeitos
cancerígenos e teratógenos, não pouparão nenhuma
região, nenhum povo, nenhum ser vivo, na terra, no
ar e nos mares. Acredito que não virá a guerra
nuclear; mas creio que as conseqüências das
radiações, pelo tempo fora, farão do planeta um
imenso nosocômio, senão um vastíssimo cemitério.
Tôda razão têm, pois, os cientistas argentinos
quando afirmam que o prosseguimento das
deflagrações atômicas constitui crime de lesahumanidade.
Sr. Presidente, a opinião pública mundial, pela
voz dos seus pró-homens, está a exigir que se ponha
têrmo a êsse páreo apocalíptico em que estão
empenhados os Estados Unidos, a Rússia e a
Inglaterra.
Grande sempre foram, e o são ainda, as
minhas simpatias pela América do Norte e pela GrãBretanha. Diria melhor: a minha gratidão. Sim, a
minha gratidão às duas grandes pátrias, que tão
extraordinários serviços têm prestado à causa da
liberdade e da civilização. Já não posso dizer o
mesmo da Rússia, cujo tacão de ferro continua a
espezinhar os direitos, os mais sagrados direitos de
milhões de homens. Mas, nesta hora, náo sei qual
das três potências está a cavaleiro da severa
condenação que lhes estão irrogando todos os
homens de bom senso e boa-vontade. Sôbre tôdas
três incide, neste momento, a responsabilidade da
maior tragédia que poderá desenrolar-se na
superfície da terra.
Não desconheço as razões dessa corrida
armamentista. O antagonismo ideológico separa os
homens, chocam-se os interêsses dos povos, lavra a
desconfiança entre os governos.
Cada qual se julga depositário do talismã
salvador, esquecidos todos de que somos, disse
Ruy, "o êrro em procura da verdade", não podendo,
portanto, "traçar a divisória entre a verdade e o êrro".
E nunca o homem encarnou o êrro tão
sombriamente, tão tràgicamente, como nos dias em
que vivemos. Uma voz clama no deserto: "Eu sou o
caminho, a verdade e a vida". Mas os ouvidos
humanos continuam surdos às palavras de salvação,
às palavras que que estão a indicar os rumos que
levariam à paz e ao bem-estar, se a boa-

vontade medrasse entre todos os governantes.
Desgraçadamente, o que vai vicejando,
cada vez mais, é o sentimento da rivalidade, o
delírio do poder, a paixão do domínio. E
prosseguem as deflagrações nucleares na
Sibéria, nas ilhas Christmas, nos desertos
de
Nevada.
E
as
partículas
radioativas,
provocadoras de leucemia, de osteosarcoma, de
aleijões e débeis mentais, continuam a infestar a
atmosfera, as águas, o solo de várias regiões do
globo.
Até quando durará esta loucura?
Sr. Presidente, brados e protestos, por
todos os quadrantes da terra, estão a clamar
contra êsse atentado à espécie humana.
Que se estabeleça, em bases sólidas, o mais
cedo possível, o acôrdo internacional de que
resulte a proscrição do uso das armas atômicas,
em qualquer conflito que venha a ocorrer.
Que às causas que motivam a competição
nuclear, sobreponham as grandes potências o
direito de existir das criaturas humanas e dos
seus descendentes. Que os estadistas meditem
na enormidade do crime que estão cometendo.
E que encontrem, quanto antes, o caminho
da coexistência pacífica, que o bom senso lhes
está a indicar e que os seu povo estão a
exigir.
Sr. Presidente, por tôda parte, nestes dias
atribulados e perigosos, surgem estas perguntas:
para onde iremos? que será dos nossos filhos? estão
loucos os responsáveis pela sorte do mundo? e com
que direito atentam êles contra a saúde e a
existência das gerações atuais e futuras?
Só há uma resposta a estas perguntas – a
condenação das armas atômicas. E só com esta
resposta, é que poderão provar os estadistas que os
poderes em que se investiram se acham nas mãos
de seres dotados, quando não de sinceros
sentimentos de humanidade, pelo menos dêsse dom
da espécie – a razão, sem a qual ninguém poderá
dirigir-se a si mesmo, quanto mais conduzir povos e,
com êles, os destinos da humanidade.
Sr.
Presidente,
a
Subcomissão
de
Desarmamento das Nações Unidas está reunida em
Londres e em plena atividade.
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Dizem as notícias, que "os Estados Unidos e a
Rússia iniciaram privativamente negociações para
conciliar seus pontos de vista sôbre o desarmamento
mundial". Sabemos todos que o Presidente
Eisenhower e o primeiro Ministro Harold McMillen
não medem esforços no sentido da proibição das
armas atômicas. Por sua vez, em Genebra, o
representante da União Soviética "reiterou que o seu
govêrno está disposto a firmar um acôrdo para a
cessação imediata das provas nucleares". E o
Marechal Bulganin dirigiu um apêlo à Organização
Internacional do Trabalho, reunida naquela cidade,
exortando-a a "colocar sua autoridade a serviço da
causa do desarmamento". As negociações, ao que
parece, se processam numa atmosfera de
compreensão e otimismo, o que faz prever que não
tardará o dia do entendimento geral em tôrno da
cruciante questão que é o pesadelo dêstes tempos
sombrios.
Sr. Presidente, imploramos, todos os povos, a
Deus, que ilumine os homens do que depende a
sorte do mundo. E ao Presidente Eisenhower, ao
Marechal Buganin e ao Primeiro Ministro Harold
McMillen êste humilde representante de um dos
povos mais pacíficos da terra, êste cidadão da
Comunidade Luso-Brasileira, através do qual fala,
nesta hora, a própria consciência humana, lhes faz
veemente apêlo; que solucionem, quanto antes, o
problema do desarmamento, gravíssimo problema
que, roubando o sossêgo das nações e pondo em
perigo a existência da humanidade, constitui a mais
evidente prova dos erros que vêm cometendo as
fôrças responsáveis pela marcha da história, pela
concórdia entre os povos, pelo futuro da civilização.
Que Deus ilumine a Sub-Comissão do
Desarmamento das Nações Unidas. (Muito bem;
muito bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Gomes de Oliveira.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA *: – Sr.
Presidente, Srs. Senadores: o Orçamento tem sido
causa de vivos dissabores para esta Casa.
Esfalfamo-nos, aqui, a apresentar emendas
que, muitas vêzes, sabemos inviáveis na outra Ca__________________

* Não foi revisto pelo orador.

sa do Congresso, porque na preocupação,
aliás compreensível, de reduzir despesas e
evitar "deficit" maior, a Câmara dos Deputados
acaba, sempre, rejeitando a maior parte
das emendas do Senado. Após a votação do
Orçamento é verificada essa rejeição, quase
sempre em massa, como se deu o ano passado,
nós aqui, clamamos êsse processo, que parece,
às vêzes, de pouca cordialidade entre os dois órgãos
do Legislativo.
Sr. Presidente, já clamamos, também,
por providência que evitasse essa contingência,
essa situação de quase conflito entre a
Câmara e o Senado, em tôrno da Lei de
Meios.
Começa, agora, a elaboração do Orçamento
para 1958 e continuamos naquela mesma trilha, sem
coordenação entre as duas Casas para o encontro
de uma fórmula que evite essa conseqüencia
desagradável e inconveniente, da rejeição sumária
de emendas, muitas vêzes importante e que
esperamos ver aprovadas.
No Senado, encaramos, verdadeiramente, o
espírito federativo, pois, representantes dos
pequenos Estados, aqui nos igualamos aos dos
maiores, e, no Orçamento, é que podemos
estabelecer o equilíbrio federativo, dando aos
pequenos, ao menos em proporção, aquilo que os
grandes recebem na Lei de Meios.
O SR. NELSON FIRMO: – Muito bem!
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Entretanto,
isso não se verifica no Orçamento: a parte que cabe
ao Senado é quase sempre cortada, retalhada,
reduzida ao mínimo, em prejuízo, sem dúvida,
daquele espírito que aqui representamos e devemos
defender
e
em
prejuízo,
também,
do
equilíbrio federativo, para que se não dê muito
mais, aos grandes Estados – que na outra Casa têm
maior representação – do que se deve dar aos
pequenos.
Sr. Presidente, infelizmente tem curso a
tramitação orçamentária e não surge providência que
coordene as duas Casas, no sentido que já lembrei
aqui, de promover-se a criação de uma Comissão
Mista para estudar o Orçamento e, assim, torná-lo
mais equilibrado, mais satisfatório, sobretudo para
o Senado, que, na matéria, fala em penúltimo lu-
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gar, e não pode apelar da decisão final da Câmara.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permite V.
Exa, um aparte? (Assentimento do orador) – V. Exa.
está atacando assunto que merece a maior atenção
do Senado da República. Há um aspecto sôbre o
qual quero juntar minha voz à de V. Exa.
Relacionase com as subvenções às Casas de
Caridade. Como sabe o Senado, existe uma quota
para cada Senador, a fim de que façam a distribuição
entre as casas de caridade dos seus Estados. Até
isso, entrou no Plano Econômico, o que considero
não só gravíssima injustiça, como crueldade, porque
essas Organizações fazem suas despesas baseadas
no que consta no Orçamento e, ao receberem –
quando o conseguem – vêem que o pagamento é
feito com redução não pequena. Minha pasta está
cheia de telegramas do nosso Estado, não só
pedindo meu interêsse para que o pagamento até
dos anos de 53, 54, 55 e 56, como restos a pagar,
seja efetuado, mas implorando que não sofram
redução as migalhas que damos aos nossos
hospitais e aos nossos asilos. Faz muito bem V. Exa.
em clamar contra essa injustiça; tem meu inteiro
apoio quando pede que nós, Senadores, nos
unamos a fim de tomarmos uma decisão enérgica,
para que êstes fatos não se reproduzam.
O SR. NELSON FIRMO: – Muito bem!
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Muito
honrado e grato pelo aparte de V. Exa., Senador
Francisco Gallotti, ilustre colega da bancada
catarinense.
Sr. Presidente, ia justamente referir-me ao
Plano de Economia, pois minhas breves palavras
são inspiradas nos requerimentos que hoje
apresentei à Mesa, e que o Sr. Presidente já deferiu,
nos quais solicito informações sôbre os cortes
sofridos pelas verbas referentes ao nosso Estado,
cortes êstes que devem constar do chamado Plano
de Economia.
Compreendendo êste plano, e já tenho
clamado contra ele, não posso, quanto tanto deixar
de reconhecer que tem um sentido de algum modo,
útil e conveniente.
Orçamento é uma lei de autorizações.
O
Poder
Executivo
cumpre
o
Or-

çamento integralmente, ou nas partes em que
entenda fazê-lo, aplicar as verbas segundo o seu
critério. O Orçamento é mais uma limitação da ação
do Poder Executivo, para que realize tais ou quais
obras. O Govêrno, diante dos "deficits" ou da
necessidade de comprimir despesas, em vez de,
durante o ano, ir cortando arbitràriamente
determinadas dotações, ou deixar de aplicá-las,
prefere – e isto é uma prática que vem de alguns
anos – prefere estabelecer um plano de aplicação
das verbas orçamentárias, naturalmente dentro de
um critério de prioridade. Surgiu, então, o que se
chamou o célebre Plano de Economia, diferente de
todos os outros, pois é um plano negativo, em que o
Govêrno reduz tantos milhões aqui, tantos milhares
ali, e, assim, procura um certo equilíbrio na aplicação
das verbas orçamentárias.
Seguindo um plano dessa ordem no comêço
da execução orçamentaria, poderia realmente, colhêr
melhores benefícios, estabelecendo a critério de
prioridade a que me referi. E', pois, compreensível,
ainda que chocante para nós, ficarmos aqui um tanto
ao sabor das deliberações dos Ministérios e dos
Ministros do Sr. Presidente da República. Ainda
quando fôsse do Sr. Presidente da República e dos
seus Ministros, muito bem; mas nem sempre os
cortes são feitos pelas mais altas e imparciais
autoridades; às vêzes, são realizados por
funcionários que nem sempre conhecem as
exigências, os reclamos das populações de cada
Estado.
O fato é que a execução do orçamento é
quase ludíbrio para nós, que nos esfalfamos em
busca de uma veibazinha para atender a pedidos, a
solicitações justas dos municípios, ou dos Estados.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Dá licença
para um aparte?
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Com todo o
prazer.
O SR. ABELARDO JUREMA: – O orçamento,
organizado tecnicamente, com a supervisão do
Departamento
Administrativo
do
Serviço
Público, prevê, sem dúvida, planos de trabalho
de primeira ordem, de prioridade. Algumas
das emendas apresentadas, são muito justas
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e objetivas; outras, entretanto, ferem o sistema, e,
mesmo, os planos de ordem técnica. Há emendas
que figuram no Orçamento, verbas até vultosas,
quando não existe sequer estudo para a execução
do trabalho. Por isso V. Exa. deve considerar que o
trabalho da Divisão do Orçamento do DASP – um
dos grandes órgãos desse país – é um trabalho
paciente, de técnicos experimentados, produzindo
sem dúvida resultados que orientam melhor a
execução do trabalho que o Senado e a Câmara
revisam e levam à sanção do Presidente da
República.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – V. Exa.,
honrando-me com seu aparte, coopera para que meu
pensamento fique claro.
Como disse, não contesto a conveniência de
um plano de economia, como se vem fazendo, nem
a vantagem de ser o Orçamento examinado e êsse
plano elaborado pelo próprio órgão técnico, como
são todos os órgãos do Departamento Administrativo
do Serviço Público, o DASP.
Sem dúvida, Sr. Presidente, havera verbas
aprovadas no Orçamento, de somenos importância,
que não deveriam realmente ser aplicadas. A
realidade porém, é que nós nos cansamos para
conseguir verbas para os nossos Estados, e
acabamos no escuro, como hoje estamos, sem saber
o que realmente fica no Orçamento, para que
possamos ate nos justificar perante o nosso povo,
perante nossos Estados e nossos Partidos.
Uma vez aprovado o Orçamento, é natural que
comuniquemos aos municípios, àquelas entidades
interessadas, as verbas que constam do mesmo,
como sempre o fizemos. Tenho comunicado não
apenas as verbas de que tenho sido autor, mas as
que constam do Orçamento, sugeridas por todos os
representantes de Santa Catarina.
Depois vem o Plano de Economia, e nos corta
a metade dessas verbas. Ficamos, como disse, no
escuro, sem saber quais as que foram cortadas. Daí
os requerimentos que fiz aos Ministérios da
Educação e Saúde, da Agricultura e da Viação,
solicitando informações sôbre quais os cortes nas
verbas destinadas ao meu Estado.

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Pois não.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Para que
V. Exa. sinta a balbúrdia da nossa organização
orçamentária, informo que, no ano findo, apresentei
uma emenda com a dotação de dez milhões de
cruzeiros, para a dragagem de um pôrto que precisa
realmente ser dragado.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – E V. Exa.,
melhor do que ninguém, o pode dizer, autoridade
que é no assunto.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Obrigado a
V. Exa. Apresentei, ao mesmo tempo, mais duas
emendas cortando duas verbas, de dez milhões cada
uma, para dois outros portos, cujas dragagens já
haviam sido terminadas, segundo informação oficial
do Departamento de Portos. Pois bem, chegado à
Câmara o Orçamento do Ministério da Viação – veja
V. Exa. – a emenda que eu apresentara, de dez
milhões de cruzeiros, para um pôrto que precisava
ser dragado, foi rejeitada e as duas emendas, que
suprimiam as duas verbas de dez milhões de
cruzeiros cada uma para dois portos já dragados,
foram Tejeitadas, sendo mantida a verba. Por aí, vê
V. Exa. como se faz o Orçamento.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Permite o
nobre orador que eu preste um esclarecimento?
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Pois não.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Pela
exposição do nobre Senador Francisco Gallotti,
observa-se a descoordenação entre o Senado e a
Câmara na feitura do Orçamento. A proposta
orçamentária
prevê
todos
os
planos
da
administração, mas essa falta de entrosagem
provoca aprovações, talvez absurdas, de verbas de
menor importância, e rejeição de outras de absoluta
urgência.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – A essa falta
de coordenação, é que chamo balbúrdia.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – O
fato,
Sr.
Presidente,
é
que
a
elaboração orçamentária, e depois o Plano
de Economia, nos deixam a nós, represen-
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tantes do povo e dos Estados, nesta Casa,
perplexos, desapontados e até às vêzes,
desconcertados. Verbas aprovadas, realmente
necessárias aos nossos Estados, dotações pelas
quais nos batemos e de cuja aprovação damos
conhecimento aos nossos correligionários, são
cortadas depois no Plano de Economia sem que
tenhamos conhecimento.
Tal fato dá, muitas vêzes, a impressão de que
não fizemos senão demagogia, anunciando coisas
que não se realizaram, antecipando aprovação de
verbas que não se concretizou no Orçamento e que
não puderam ser aplicadas.
Assim, vivemos nessa contingência, todos os
anos, a elaborar Orçamentos, disputando a
aprovação de verbas aqui, para depois ver ludibriada
a vitória conquistada no Congresso, em virtude dos
cortes do célebre Plano de Economia.
Sr. Presidente, inspira minhas palavras a
necessidade de conhecer até que ponto atingiu o
Plano de Economia, ao menos quanto a Santa
Catarina e creio que todos os representantes
deveriam, também, saber quanto aos respectivos
Estados.
Dessa forma, ficaremos capacitados a
informar aos nossos comitentes, as populações de
nossos Estados, sôbre a orientação que o Govêrno
adotou, a respeito das dotações orçamentárias.
O SR. NELSON FIRMO: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Pois não.
O SR. NELSON FIRMO: – V. Exa. está
prestando à Nação excepcional serviço. Agora
mesmo, recebi de Recife a notícia de que o Serviço
Nacional de Lepra local vai desaparecer, por falta de
verbas. E' alarmante.
O SR. GASPAR VELLOSO: – Fique tranqüilo,
pois um dos imperativos que o Presidente Juscelino
Kubitschek se impôs foi o de acabar com a lepra, no
Brasil.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Bom
seria que, independentemente de requerimentos,
como o apresentado por um dos nobres colegas,
e como o que estou fazendo, desse o
Govêrno conhecimento ao Congresso e ao
povo em geral dos têrmos em que tenha sido va-

zado o Plano de Economia. Dessa forma, dispensarse-ia cada Senador de pedir para seu Estado as
informações de que tratam os requerimentos.
Sr. Presidente, quero reportar-me a outro
assunto que me parece atual; a inauguração pela
Agência Nacional da Rêde Difusora "A Voz do Brasil"
sob a direção do dinâmico e consagrado jornalista
Manoel Fernandes.
Grandes eram já os serviços que aquela
Agência vinha prestando, para o esclarecimento
público, sôbre a ação dos órgãos do Govêrno. Agora,
porém, com a nova emissora, duplicar-se-ão.
Nada mais necessário à vida democrática do
que a informação séria, como há de fazer essa
estação, sem preocupações outras que não a de
divulgar os fatos com exatidão e a informação
completa do que fazem os órgãos do Govêrno.
Tanto êste tem o dever de trazer e povo
informado dos seus atos, como êste tem o direito de
saber o que fazem êsses órgãos públicos, como
agem os seus representantes.
Quanto trabalham, por exemplo, as Casas
Legislativas – Senado e Câmara e quanto fazemos
nós, individualmente, Senadores e Deputados que a
grande maioria do povo desconhece – e que deverá
conhecer não só para louvar mas também para
criticar e censurar; e, no entanto, nada
mais necessário do que isso, pois só assim o povo
pode estimar as instituições sobretudo o Congresso,
em que assenta em maior parte o regime
democrático.
Mas isso só é possível através da divulgação
não apenas da imprensa, a grande imprensa que só
atua nos centros maiores, mas também do rádio que,
num país imenso como o nosso, pode ir aos confins
da Pátria e estabelecer com todos os brasileiros os
elos de simpatia e de coesão nacional e com os
países irmãos, como Portugal, essa divulgação
imensa que a nova estação vem fazendo, diante
da visita do Presidente Craveiro Lopes, ao nosso
País.
Magníficas, as reportagens sôbre a visita
do grande estadista ao Brasil. Dessa forma,
estações de rádio como essa não só estabelecem
elos de simpatia entre brasileiros, mas ainda,
entre nações irmãs, como a Pátria lusa, propici-
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ando a consolidação de uma unidade espiritual, que
deve cada vez mais, fortificar-se. (Muito bem; muito
bem. palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Attilio Viviacqua. (Pausa).
Não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Othon Mãder.
(Pausa).
Não se acha presente.
Tem a palavra o nobre Senador Gaspar
Velloso.
O SR. GASPAR VELLOSO *: – Senhor
Presidente, comemora hoje, o sexto aniversário de
fundação o jornal "Última Hora". Criado pelo ilustre
jornalista Samuel Wainer, tendo como presidente e
superintendente os Srs. Sergio de Lima e Silva e
Luiz
Fernando
Bocayuva
Cunha,
sob
a
responsabilidade jornalística de Paulo Silveira, vem
"Última Hora" cumprindo dentro do Brasil, a missão a
que impôs.
Jornal essencialmente noticioso, tem feito, nos
últimos tempos, de todos os fatos da política
nacional, cobertura correta, inteligente e bem
orientada.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. GASPAR VELLOSO: – Com muito
prazer.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – "Última Hora"
indiscutivelmente, se constituiu em grande jornal,
não só pelo seu aspecto informativo, como ainda
pela orientação independente e das mais arejadas
em assuntos de natureza social.
O SR. NELSON FIRMO: – E sobretudo
imparcial.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Dá V.
Exa. licença para um aparte?
O SR. GASPAR VELLOSO: – Com muito prazer.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – E' um
jornal sobretudo nacionalista. Essa tem sido a
constante de "Última Hora". Sob êsse aspecto, que
interessa ao povo brasileiro, tem sido incisivo na
defesa dos interêsses do País. Congratulo-me com
as palavras de V. Exa.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Permite V.
Exa. um aparte?
__________________

* Não foi revisto pelo orador.

O SR. GASPAR VELLOSO: – Com muito
prazer.
O SR. ABELARDO JUREMA: – "Última
Hora" foi fundado e dirigido por jornalista
militante. Circula tanto na elite como na
massa; é jornal procurado por pessoas de tôdas
as idades. Bem feito, oferece seções ligadas a
todos
os
assuntos
da
vida
nacional.
Trepidante, representa a vida brasileira em tôdas as
suas multifárias manifestações.
O SR. GASPAR VELLOSO: – Os apartes
com que me honraram os ilustres representantes
de Santa Catarina, Pernambuco, Rio Grande
do Norte e Paraíba, anteciparam as palavras
que eu, porventura, aqui pudesse pronunciar
em relação a êsse jornal.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Permita
Vossa Excelência interrompê-lo, para pedir-lhe
que, na homenagem que está prestando
aos batalhadores de "Última Hora", jornal
que nasceu sob o signo da luta e está na
vanguarda das grandes causas, fale não mais
em seu nome pessoal mas no do Partido
Social Democrático, que a ela se associa
integralmente.
O SR. GASPAR VELLOSO: – Honra-me
o nobre Líder do meu Partido, Senador Filinto
Müller, incumbindo-me de falar não sòmente
em nome pessoal, mas no do Partido
Social Democrático. Traços S. Exa. perfeitamente
o que tem sido e o que é o jornal "Última
Hora".
Sr.
Presidente,
não
me
alongarei,
pois
os
meus
nobres
colegas,
como
declarei, completaram o meu discurso, dizendo
melhor e com mais brilho o que estava no meu
pensamento.
Concluirei esta saudação, ao brilhante
jornal das massas, com um agradecimento
à sua Direção pela deferência com que
trata
ao
Senado
da
República
e
particularmente a nós, Senadores, mandando-nos
como jornalista militante, para cobertura da
situação política e dos trabalhos desta Casa,
êsse ilustre homem de imprensa, "doublé" de
jornalista e literato amigo de todos nós, o Sr.
Perminio Asfora.
O SR. NELSON FIRMO: – Romancista dos
maiores, da nossa época.
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O SR. FILINTO MÜLLER: – Sou solidário com
as referências de V. Exa. ao ilustre jornalista.
O SR. ABELARDO JUREMA: – O nobre
orador dá licença para um aparte? (Assentimento do
orador). O jornalista Perminio Asfora, além de
romancista, é homem de espírito público, de digno
passado administrativo na minha terra, onde, pela
inteligência, cultura e acuidade no trato da coisa
pública, prestou relevantes serviços.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – E' um
dos maiores conhecedores do Nordeste.
O SR. GASPAR VELLOSO: – Agradeço os
apartes, que continuam ilustrando e completando o
meu discurso.
Ao terminar, Sr. Presidente, rejubilo-me com
"Última Hora", com os jornalistas que o dirigem, com
o seu fundador, atualmente na Europa, e com o seu
representante, e nosso companheiro nesta Casa,
Perminio Asfora, autor de "Vento do Nordeste", pela
data que hoje passa. (Muito bem; muito bem.
Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo
que tratar, vou encerrar a sessão. Designo para a
próxima sessão a seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 96, de 1957, que concede dotação
federal para a comemoração do 250º aniversário da
fundação de Ouro Prêto e dá outras providências
(em regime de urgência, nos têrmos do art. 156,
parágrafo 3º do Regimento Interno, em virtude de
requerimento do Sr. Filinto Müller e outros Srs.
Senadores, aprovado na sessão de 11 do mês em
curso), dependendo de parecer da Comissão de
Finanças.
2 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 105, de 1957, que revoga o art. 15
e seus parágrafos da Lei nº 2.237, de 19 de junho
de 1954, que dispôe sôbre financiamentos (em
regime de urgência, nos têrmos do artigo 156,
parágrafo 3º, do Regimento Interno, em virtude de
requerimento do Sr. Filinto Müller e outros Srs. Sena-

dores, aprovado na sessão de 11 do mês em curso),
dependendo de pareceres das Comissões de
Economia e Finanças.
3 – Discussão única da Redação Final das
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
18, de 1957, que autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$
55.000.000,00 para construção de casas populares
em Santos, Monte Alegre e Fortaleza, nos Estados
de São Paulo, Pará e Ceará (redação oferecida pela
Comissão de Redação, em seu Parecer nº 436, de
1957).
4 – Discussão única da Redação Final da
emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
267, de 1955, que institui o Dia da Saúde Dentária
(redação oferecida pela Comissão de Redação, em
seu Parecer nº 437, de 1957).
5 – Discussão única da Redação Final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 52, de 1955, que
aprova o têrmo aditivo ao ajuste de serviços
celebrados, em 18 de janeiro de 1954, entre o
Estado-Maior do Exército e Benedito da Silva
Cordeiro, para exercer as funções de cartógrafo no
mesmo Estado-Maior, ao qual o Tribunal de Contas
recusou registro em sessão de 15 de março de 1955
(redação oferecida pela Comissão de Redação, em
seu Parecer nº 438, de 1957).
6 – Discussão única da Redação Final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 56, de 1955, que
aprova o têrmo de contrato celebrado entre a Divisão
do Material do Ministério da Saúde e a firma Keller
Weber S.A. – Máquinas Comerciais e Gráficas –
para fornecimento de u'a máquina de compor
"Intertype" ao Colégio Pedro II – Internato (redação
oferecida pela Comissão de Redação, em seu
Parecer nº 439, de 1957).
7 – Discussão única da Redação Final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 59, de
1956, que mantém a decisão do Tribunal
de Contas denegatória de registro ao contrato
celebrado entre o Ministério da Educação e Cultura
e a firma Construtora Hélios Ltda., para obras
de reparos e reforma nas dependências
da
Escola
Técnica
Nacional
(re-
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dação oferecida pela Comissão de Redação, em seu miração, essa homenagem, êsse culto que prestamos
Parecer nº 440, de 1957).
tão justamente, ao vitorioso Pai da Aviação.
Está encerrada a sessão.
O Senado da República nada mais fêz que
Levanta-se a sessão às 16 horas e 35 associar-se ao sentimento patriótico que os inspiram.
minutos.
Nesta Casa sempre houve eco para as grandes
competições de ordem cultural e política; nesta Casa
DISCURSOS PROFERIDOS PELOS SRS. sempre se deu guarida a essas aspirações.
SENADORES
APOLÔNIO
SALLES
E Queremos contribuir para que se afirme um grande
DESEMBARGADOR
MILTON
BARCELOS, futuro para uma grande Pátria, pelo culto merecido à
QUE SE PUBLICAM NOS TÊRMOS DO história e aos pró-homens do Brasil.
REQUERIMENTO Nº 225, DO SR. FRANCISCO
Agradeço, em nome do Senado, a
GALLOTTI, APROVADO NA SESSÃO DE 12 DE homenagem do Ministério da Aeronáutica e da
JUNHO DE 1957.
Comissão Nacional de Comemoração a Santos
Dumont. O Senado guardará êste troféu com todo o
PALAVRAS DO SENADOR APOLÔNIO SALLES
carinho e aprêço.
Desejo, também, agradecer, incumbido pelos
Sr. Desembargador Milton Barcelos, Digno meus companheiros, Senadores Filinto Müller, João
Representante do Ministro da Aeronáutica; meus Villasbôas e Gilberto Marinho, as condecorações que
prezados companheiros.
acabaram de receber das mãos limpas do digno
Eventualmente na presidência do Senado, Desembargador Milton Barcelos. Essa medalha não
pela ausência do Sr. Vice-Presidente da República, a tomamos como homenagem, mas convite a que
Dr. João Goulart, cabe-me a honra de receber o nós, Senadores, honrados com tal insígnia,
troféu que o Sr. Ministro da Aeronáutica e a participemos da alegria da grande Aviação Brasileira,
Comissão Organizadora dos Festejos de Santos quando perpetuou em comemorações humanas, fato
Dumont julgaram por bem ofertar a esta Casa do glorioso que dignifica e honra qualquer Pátria.
Poder Legislativo, a fim de ressaltar a participação
Todos estamos sensibilizados; e pedimos
que o Senado da República teve naqueles radiosos e transmitir ao Sr. Ministro da Aeronáutica o nosso
merecidos festejos em homenagem à memória do agradecimento por essa homenagem. (Muito bem!
grande brasileiro Santos Dumont.
Muito bem! Palmas).
Sinto-me imensamente sensibilizado com essa
incumbência. Qual brasileiro não sente dentro
PALAVRAS DO DESEMBARGADOR
de si grande emoção ao evocar um vulto como
MILTON BARCELOS
Santos Dumont, que escreveu nos céus da Velha
Europa, epopéia que concebera no Brasil. Talvez,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, meus Senhores:
nenhum brasileiro tenha elevado mais alto o
Quis o destino determinar a mim, um dos
nome da Pátria em tão pouco tempo quanto aquêle menos valiosos Membros da Comissão Nacional de
cujas comemorações há pouco se fizeram em Comemorações a Santos Dumont, a honra de
nosso País. Sua memória será eternamente substituir o Sr. Ministro da Aeronáutica, Brigadeiro
cultuada.
Henrique Fleiuss, nesta homenagem ao Senado
Todos temos uma missão a cumprir na Federal e, em seu nome, entregar ao Sr. Senador
terra; cada um cumprí-la-á como Deus permitir; Apolônio Salles, vulto preeminente de nossa Pátria,
mas não é sómente de cumprir-se a própria com serviços inestimáveis ao País, a réplica do
missão; devemos enaltecer todos aquêles que monumento erigido na França em homenagem ao
tiverem a ventura de cumprí-la elevando tão alto bravo aviador Santos Dumont, o Pai da Aviação
o nome do Brasil. Êstes merecem de nós essa ad- Nacional.
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Essa réplica criaram-na especialmente para os
altos Podêres Públicos. Ao Sr. Presidente da
República já foi entregue, em solenidade idêntica,
singela mas expressiva, pelos motivos que a
determinaram; e também ao Egrégio Supremo
Tribunal Federal. Só agora temos a ventura de
entregar ao Senado Federal, dado o desencontro
dos ponteiros dos relógios que marcavam esta hora
de tanta significação para a Aeronáutica do Brasil.
Ao prestar essa homenagem ao Senado
Federal, que enalteceu sobremaneira o vulto de
Santos Dumont, permanente considerado e
admirado, destaco, Senhor Senador Apolônio Salles,
os méritos de V. Exa., verdadeiro condutor de
homens, de habilidade ímpar nos trabalhos afanosos
no Senado Federal, que tem tido na larga história da
República exemplos edificantes de grande cultura e,
mais que isso, de verdadeiro e são patriotismo.
Esta Casa bem mereceu a homenagem dos
Constituintes quando, pelo saber, prudência e
moderação de seus componentes, a tornou
moderadora dos entrechoques e paixões políticas,
justificadas, da Câmara dos Deputados. Basta essa
circunstância por demonstrar o alto destaque do
Senado da República na composição dos Podêres
da República.
Felicito-me por fazer a entrega ao Senado da
República desta réplica do Monumento a Santos
Dumont, como aprêço e admiração dos grandes e
bravos aviadores do Brasil, na jornada gloriosa de 23
de outubro, quando, em revoada, exaltaram glória de
Santos Dumont.

Cabe-me, igualmente, a grata incumbência de
entregar, a vultos de maior destaque no panorama
político de nossa terra, a Condecoração do Mérito
Santos Dumont.
Ao Senador Filinto Müller, a quem me liga
velha e fraternal amizade, que mais se estreitou
quando Chefe de Polícia, invulgar, da Capital da
República; e ao Senador Villasbôas, dileto amigo,
representante do grande e operoso Estado de Mato
Grosso, companheiro do Senador Filinto Müller,
pelas relevantes ajudas que prestaram às
comemorações do glorioso Pioneiro da Aviação
Nacional.
Ao Senador Gilberto Marinho, honra da
representação do Distrito Federal, de quem – peço
licença para declarar – fui dos mais modestos
eleitores para a vinda de S. Exa. a esta Casa.
Declarei publicamente meu voto fazendo a
campanha de eleição do meu amigo. Já vi algum
tempo dessa jornada em que se empenhou com
galhardia impor com seus contendores.
Lamento que outro grande vulto – César
Vergueiro, já não vive, também distinguido pelo Sr.
Presidente da República; mas "les vivants sont plus
et plus gouvernés par les morts".
Sua lembrança há de pairar bem alto na
continuidade do acêrto com que se desobrigou de
grande tarefa do Relator do Ministério da
Aeronáutica nesta Casa. Peço a V. Exa., Sr. Senhor
Senador Apolônio Salles, entregar à Família de
César Vergueiro a Condecoração do Mérito a Santos
Dumont. (Palmas prolongadas).

57ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 13 DE JUNHO DE 1957
PRESIDÊNCIA DO SENHOR APOLÔNIO SALLES
Às 14 horas e 30 minutos acham-se presentes
os Srs. Senadores:
Vivaldo Lima – Mourão Vieira – Cunha
Mello – Prisco dos Santos – Remy Archer
– Victorino Freire – Waldemar Santos – João
Mendes – Leonidas Mello – Onofre Gomes
– Fausto Cabral – Fernandes Távora – Kerginaldo
Cavalcanti – Reginaldo Fernandes – Abelardo
Jurema – Argemiro de Figueiredo – Apolônio
Salles – Nelson Firmo – Ezechias da Rocha
– Freitas Cavalcanti – Júlio Leite – Lourival
Fontes – Neves da Rocha – Juracy Magalhães
– Carlos Lindenberg – Attilio Vivacqua – Ary
Vianna – Lutterbach Nunes – Tarcisio de
Miranda – Caiado de Castro – Gilberto Marinho –
Lima Guimarães – Lineu Prestes – Lino de
Mattos – Moura Andrade – Frederico Nunes
– Sylvio Curvo – João Villasbôas – Filinto Müller
– Othon Mäder – Gaspar Velloso – Gomes
de Oliveira – Francisco Gallotti – Daniel
Krieger – Mem de Sá – Lameira Bittencourt.
(46).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de
presença acusa o comparecimento de 46 Srs.
Senadores. Havendo número legal, está aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Sylvio Curvo, servindo de 2º Secretário,
procede à leitura da Ata da sessão anterior,
que, posta em discussão, é sem debate
aprovada.

O Sr. Abelardo Jurema, servindo de 1º
Secretário, lê o seguinte:
EXPEDIENTE
REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco
DIPLOMA
O Desembargador-Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral do Estado de Pernambuco, nos
têrmos do Código Eleitoral vigente, concede o
presente diploma de Suplente do Senador Antônio
de Novaes Filho ao Sr. Luiz Sebastião Guedes
Alcoforado, eleito na lista registrada do Partido Social
Democrático e Partido Libertador para a
representação de Pernambuco no Senado Federal,
segundo a proclamação feita na sessão de 28 de
dezembro de 1954 do mesmo Tribunal Regional
Eleitoral baseada nos seguintes dados oficiais,
extraídos da respectiva ata:
Votação geral apurada – 785.989.
Votação nominal do diplomado – 192.487.
E para que o suplente eleito possa provar sua
qualidade perante quem de direito, mandei fazer o
presente diploma que assino com o diplomado.
Recife, 26 de janeiro de 1955. – Pedro F. C.
de Vasconcellos, Presidente. – Vinicius Soares,
Diretor de Secretaria – Luiz Sebastião Guedes
AIcoforado, Suplente eleito.
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REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
Poder Judiciário.
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande
do Norte
DIPLOMA
O Desembargador-Presidente do Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio
Grande do Norte, usando das suas atribuições
legais:
Tendo em vista o que consta na Ata Geral
de Proclamação das eleições procedidas no
Estado do Rio Grande do Norte no dia 3 de outubro
de 1954, na qual foram apurados 186.862 votos
válidos na forma do disposto na letra "b", do
artigo 42, da Resolução número 4.757, do Colendo
Tribunal Superior Eleitoral expede o presente
Diploma de Suplente de Senador ao cidadão
Sérgio Bezerra Marinho, candidato registrado que
obteve sessenta e quatro mil novecentos e sessenta
e um (64.961) votos, a fim de que possa o eleito
exercer em tôda plenitude o mandato que lhe foi
conferido.
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio
Grande do Norte em Natal, 12 de janeiro de 1955. –
José A. Lins Bahia, Presidente.
Apresentou carteira de Oficial do Exército
Brasileiro – número 4.646 – lg. 64.992, fornecida
pelo Ministério da Guerra.
TRE, Natal, 19 de abril de 1955. – Gentil Luiz,
Diretor da Secretaria.
Reconheço firma retro Desembargador José
A. Lins Bahia. Natal, 19 de abril de 1955.
Em testemunho da verdade. – Armando de
Lima Fagundes – Tabelião Público. Isento de selos,
ex vi do número 106, nota 2ª das Tabelas anexas à
lei do Sêlo.

a Maria das Dores França, viúva do Cabo Fuzileiro
Naval José Luiz de França, já sancionado.
OFÍCIOS
Da Câmara dos Deputados, sob números 753
e 754, como seguem:
Nº 753
Em 4 de junho de 1957
(Ref. CCJ-27/57)
Senhor Secretário:
Tenho a honra de transmitir a Vossa Excelência
o teor do requerimento formulado pelo Sr. Milton
Campos na Comissão de Constituição e Justiça, em
cópia anexa, relativo ao Projeto número 1.405, de
1949, oriundo dessa Casa do Congresso Nacional,
que "regulamenta, em parte, o artigo 185 da
Constituição Federal que dispõe sôbre a acumulação
de dois cargos de magistério, em caráter efetivo", a
fim de que se digne providenciar a respeito.
Aproveito o ensejo para reiterar a V. Exa. os
meus protestos de elevada estima e distinta
consideração. – Wilson Fadul, Primeiro Secretário.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
REQUERIMENTO

O Projeto número 1.405, de 1949, veio do
Senado, sendo-me distribuído em abril próximo
passado.
Do processo consta, porém, tão-sòmente o
texto do projeto, subscrito pela Egrégia Mesa da
Câmara Alta. Dispõe, entretanto, o artigo 37 do
Regimento Comum:
"Art. 37. Todo projeto de lei enviado à Câmara
revisora terá uma emenda e será acompanhado de
todos
os
elementos
informativos,
inclusive
mensagens, documentos, processos e avulsos com
MENSAGENS
a proposição, pareceres, substitutivos, emendas
debates e declarações de voto, etc".
Do Sr. Presidente da República
Em face disso, requeiro seja o projeto devolvido
– nº 187, de 1957, restituindo autógrafos do à Mesa da Câmara dos Deputados, para que volte
Projeto de Lei da Câmara número 4, de 1957, que com os elementos regimentalmente exigidos e possa
concede a Pensão especial de Cr$ 1.300,00 mensais ser devidamente examinado por esta Comissão.
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Sala Afrânio de Melo Franco, em de maio de
Requeiro seja o Projeto devolvido à Mesa da
1957. – Milton Campos, Relator.
Câmara para que promova sua regularização.
Atenda-se.
Observo, aliás, que a julgar pelo conteúdo da
Em 4 de junho de 1957
proposição
(suspensão
de
lei
declarada
Nº 754
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal), a
competência será exclusivamente do Senado
(Ref.: CCJ 26-57)
(Constituição artigo 64). Ou o caso se entende como
intervenção federal prevista no art. 7º, número VII da
Senhor Secretário:
mesma Constituição, hipótese em que teria
Tenho a honra de transmitir a Vossa cabimento a lei, elaborada pelo Congresso Nacional
Excelência o teor do relatório, em cópia anexa (artigo 8º).
formulado na Comissão de Constituição e Justiça
De qualquer forma acentua-se a necessidade
pelo Senhor Milton Campos, sôbre o Projeto número de se completar o processo com os elementos
1.389-1949 oriundo dessa Câmara do Congresso informativos reclamados pelo Regimento Comum.
Nacional, que "suspende a execução de artigos da
Sala "Afrânio de Melo Franco", em de maio de
Constituição do Estado de São Paulo, promulgada 1957. – Milton Campos, Relator.
em 9 de julho de 1947, a fim de que se digne
providenciar em atendimento ao disposto no artigo
PARECERES Nos 450 E 450-A, DE 1957
37 do Regimento Comum".
Aproveito o ensejo para reiterar a V. Exa. os
Nº 450, de 1957
meus protestos de elevada estima e distinta
consideração. – Wilson Fadul, Primeiro Secretário.
Da Comissão de Legislação Social, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara número 167, de 1955, que
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
altera disposições do Decreto-lei número 7.036, de
10 de novembro de 1944 (Reforma da Lei de
PROJETO Nº 1.389-49
Acidentes do Trabalho).
Relator: Deputado Milton Campos
PARECER
O Projeto número 1.389 de 1949, veio do
Senado e me foi distribuído a 24 de abril último. Seu
objetivo é um Decreto Legislativo, que declara
definitivamente
suspensa
a
execução
de
determinados artigos da Constituição do Estado de
São Paulo, por infringentes da Constituição Federal,
conforme Acórdão do Supremo Tribunal Federal,
datado de 3 de outubro de 1947.
O processo está desacompanhado de
qualquer outro elemento que esclareça o assunto
impossibilitando a revisão para a qual exige o
Regimento Comum (art. 37) seja o projeto
acompanhado de todos os elementos informativos,
como avulsos, pareceres, emendas, debates e
declarações de voto.

Relator: Sr. João Arruda.
O presente projeto de autoria do ilustre
Deputado Arruda Câmara, tem por objetivo
alterar vários dispositivos da Lei de Acidentes,
ou seja os artigos 22, 23 e 25, bem como a
inovação ao parágrafo único do artigo 64, que
condicionou o recurso das sentenças de primeira
instância, nos processos de acidentes do
trabalho, ao prévio depósito do montante da
condenação.
A legislação sôbre acidentes foi modificada
recentemente pela Lei número 2.873, de 18
de setembro de 1956, que, entre outras
modificações, relacionou as indenizações com o
salário-mínimo, de modo a evitar de futuro, que
ocorrendo aumento dêsse salário, tenha o
Congresso de votar lei aumentando ou atualizando
as indenizações a serem pagas nos casos de
acidentes.
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A orientação do Congresso ao modificar
matéria tão complexa que depende de cálculos
atuariais, tem sido sempre a de ouvir o órgão
especializado, o Serviço Atuarial do Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio.
Nestas condições, sou de parecer que seja
feita diligência ao titular da Pasta do Trabalho, no
sentido de informar quais os efeitos do projeto nas
taxas de seguros, bem como outros aspectos
julgados necessários para seu exame.
Sala das Comissões, em 3 de abril de 1957. –
Neves da Rocha, Presidente. – João Arruda, Relator.
– Fausto Cabral. – Sylvio Curvo. – Mendonça Clark.
Nº 450-A, de 1957

Salienta o Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio que a modificação proposta parece
acertada e fixada em valor perfeitamente suportável
no quadro dos encargos do seguro de acidentes de
trabalho.
Nestas condições, a Comissão de Legislação
Social opina favoràvelmente ao projeto em exame.
Sala das Comissões, 4 de junho de 1957. –
Neves da Rocha, Presidente – João Arruda, Relator
– Abelardo Jurema – Leonidas Mello – Fausto
Cabral.
PARECER Nº 451, DE 1957

Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara número 257, de 1956,
Da Comissão de Legislação Social, sôbre que determina a aplicação dos artigos 32 e,
Projeto de Lei da Câmara número 167, de 1955.
seguintes do Decreto-lei número 9.760, de 5 de
setembro de 1946, nas ações promovidas em juizo
Relator: Sr. João Arruda.
pelos Estados, Distrito Federal, Territórios e
O Projeto de Lei da Câmara número 167, de Municípios para discriminarem ou demarcarem as
1955, de autoria do ilustre Deputado Arruda Câmara, terras públicas de seu patrimônio.
altera os artigos 22, 23 e 25 do Decreto-lei número
7.036, de 10 de novembro de 1944 (Reforma da Lei
Relator: Sr. Attílio Vivacqua.
de Acidentes do Trabalho), bem como acrescenta ao
O Projeto em causa regula as ações
artigo 64 do referido diploma legal, vários promovidas pelos Estados, Distrito Federal,
dispositivos.
Territórios e Municípios para discriminação ou
A Comissão de Legislação Social, em sessão demarcação das terras públicas de seu patrimônio.
de 3 de abril de 1957, resolveu baixar o Projeto em
A matéria resulta do substitutivo apresentado
diligência para que o órgão especializado do pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio emitisse dos Deputados. Aquêle órgão técnico da outra Casa
parecer.
Legislativa reuniu dois projetos sôbre matéria
O Projeto altera apenas em dois pontos a conexa, apresentados pelos nobres Deputados
situação vigente no que se refere ao pagamento de Herbert Levy e Pereira Lima. Nas suas proposições,
benefícios.
apresentadas com longa justificação, estabelecia-se
Diz o parecer do órgão técnico que o novo o processo para as ações dessa natureza.
limite de Cr$ 24.000,00 (vinte e quatro mil cruzeiros)
O substitutivo em questão preferiu, com
é bastante moderado e atende bem às acêrto, determinar a aplicação, em tais casos, do
inconveniências do momento atual.
Decreto-lei número 9.760, de 5 de setembro de
O segundo ponto a ser focalizado diz respeito 1946, que dispõe sôbre os bens imóveis da União e
a uma majoração do auxílio funeral, que passaria do dá outras providências.
atual valor de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) para
Trata-se,
apenas,
pelo
exposto,
o correspondente à metade do mais alto salário- de
regular
o
"modus
faciendi"
das
mínimo vigente no País.
demarcatórias, adotando-se o salutar princi-
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pio de que, sendo idêntica a natureza jurídica das
ações, a unidade de processo consulta aos
interêsses gerais. O Decreto-lei número 9.760,
citado, faz remissão ao "processus" demarcatório
consagrado no Código do Processo Civil, com o qual
já estão familiarizados a autoridade julgadora e as
próprias partes litigantes.
Fôrça é acrescentar que o projeto, a êsse
respeito, assegura uma aconselhável unidade
processual, colocando-se, destarte, em harmonia
com o princípio constitucional (art. 5º XV "a").
Atendido, portanto, o mandamento do Estatuto
Fundamental, e tendo em vista as razões de
conveniência ora aduzidas, a Comissão de
Constituição e Justiça opina, preliminarmente, pela
constitucionalidade do Projeto e, no mérito, por sua
aprovação.
Sala das Comissões, em 11 de junho de
1957. – Cunha Mello, Presidente – Attílio
Vivacqua, Relator – Gaspar Velloso – Argemiro de
Figueiredo – Gilberto Marinho – Benedicto
Valladares – Daniel Krieger – Lima Guimarães –
Lourival Fontes.
PARECER Nº 452, DE 1957
Da Comissão de Constituição e Justiça,
sôbre Projeto de Lei da Câmara número 388 de
1956, que inclui entre as entidades previstas no
artigo 4º alínea b da Lei número 2.554, de 3 de
agôsto de 1955, a Associação dos Magistrados
Brasileiros.
Relator: Sr. Attílio Vivacqua.
Pelo Parecer número 301 de 1957, esta
Comissão opinou pela aprovação, do ponto de
vista constitucional e jurídico, do presente
Projeto número 388 de 1956, que incluiu a
Associação dos Magistrados Brasileiros na
relação das entidades compreendidas no artigo 4º
Letra "b" da Lei número 2.554, de 3 de agôsto de
1955.
O mencionado diploma legal, cedendo terreno
da União ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
reservou, no dispositivo em questão, área para

sede e funcionamento de algumas instituições, em
cujo número o presente projeto pretende incluir a
Associação dos Magistrados Brasileiros.
Quando de aprovação do aludido Parecer
número 301, não era do nosso conhecimento que a
escritura do contrato de cessão, firmado entre a
União e o Instituto Histórico, já havia sido lavrada no
Serviço do Patrimônio da União e registrada no
Tribunal de Contas.
Com a cessão e transferência, criou-se
relação jurídica nova, a que se obrigou, em várias
cláusulas do contrato, o outorgado cessionário
(Instituto Histórico e Geográfico). Por seu turno, a
União transferiu o terreno e o cedeu o domínio útil da
faixa de marinha existente.
De acôrdo, ainda, com a cláusula 3ª da
escritura, o Instituto Histórico, excetuadas as áreas
destinadas às associações de que trata a lei em
questão, poderá alugar as outras, para auferir a
renda necessária às despesas de custeio.
Do exposto se verifica a instauração de nova
situação jurídica, contra a qual não há que se insurgir
uma lei nova.
Concordando com as ponderações contidas
no parecer da ilustrada Comissão de Educação,
acolhêmo-las
para,
reformando
nosso
pronunciamento anterior, opinar pela rejeição do
projeto.
E' o parecer.
Sala das Comissões, em 11 de junho de 1957
– Cunha Mello, Presidente – Attílio Vivacqua, Relator
– Gilberto Marinho – Gaspar Velloso – Argemiro de
Figueiredo – Lourival Fontes – Lima Guimarães –
Daniel Krieger – Benedicto Valladares.
PARECER Nº 453, DE 1957
Redação final das emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara número 32, de 1957.
Relator: Sr. Nelson Firmo.
A Comissão apresenta a redação final (fls.
anexas) das emendas do Senado ao Projeto de Lei
número 32, de 1957, de iniciativa da Câmara dos
Deputados.
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Sala das Comissões, em 12 de junho de 1957.
Justificando a proposição, diz a Comissão
– Ezechias da Rocha, Presidente – Nelson Firmo, Diretora que a medida, "visa ao aproveitamento de
Relator – Gaspar Velloso – Argemiro de Figueiredo. funcionária assídua, esforçada e inteligente em
funções mais compatíveis com seus pendores e
ANEXO AO PARECER Nº 453, DE 1957
capacidade intelectual".
II – O mérito da matéria teria que ser
Redação final das emendas do Senado ao examinado, e o foi, pela própria Comissão Diretora,
Projeto de Lei da Câmara número 32, de 1957, que que se louvou, na espécie, em proposta do próprio
concede a inclusão da Faculdade de Farmácia e Diretor da Taquigrafia ao Diretor-Geral.
A esta Comissão cumpre apreciar o
Odontologia de Ribeirão Prêto, no Estado de São
Paulo, entre os estabelecimentos subvencionados assunto apenas do ponto de vista constitucional e
jurídico.
pelo Govêrno Federal.
Ora, o artigo 163, alínea a, § 2º e § 3º, do
EMENDA Nº 1
Regulamento da Secretaria do Senado Federal
(Resolução número 1, de 1950), é claro, a respeito,
Ao art. 1º
quando dispõe:
(Emenda nº 1-C).
"Art. 163. O funcionário poderá ser transferido:
Depois das expressões "... no Estado de São
a) de uma carreira para outra, em cargo inicial.
Paulo..." acrescente-se o seguinte:
§ 1º A transferência far-se-á:
"... entre os estabelecimentos subvencionados
II – ex officio, no interêsse do serviço.
pelo Govêrno Federal..."
§ 3º A transferência ex officio se fará mediante
representação do Diretor do Serviço a que pertencer
EMENDA Nº 2
o funcionário, dirigida ao Diretor-Geral, que
encaminhará à Comissão Diretora, devidamente
Ao art. 2º
informado".
(Emenda nº 2-C).
Foi justamente dêsse modo que se procedeu
Onde se lê:
na hipótese.
"... pelo Ministério da Fazenda..."
A transferência, sendo para cargo do mesmo
Leia-se:
padrão, respeita, outrossim, o disposto no § 4º do
"... pelo Ministério da Educação e Cultura..."
mesmo artigo.
Por outro lado, para que a Comissão Diretora
PARECER
pudesse proceder à transferência, teria que o fazer
Nº 454, de 1957
da maneira que o fêz, ou seja, através de projeto de
resolução, conforme preceitua o Regimento Interno,
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre no artigo 61, e, assim redigido:
"Art. 61 À Comissão Diretora compete, além
o Projeto de Resolução número 10, de 1957, que
transfere Elza Freitas Portal e Silva, de carreira de de outras, as seguintes atribuições privativas:
e) propor ao Senado, em projeto de resolução,
Taquígrafo da Secretaria do Senado, para a de
a nomeação, demissão e aposentadoria dos
Redator.
funcionários da Secretaria, nos têrmos da legislação
Relator: Sr. Lourival Fontes.
vigente".
Pelo presente Projeto, Elza Freitas Portal e
Acresce considerar, que a funcionária já vem
Silva, Taquígrafa, classe "N", é transferida, ex officio, prestando seus serviços como Redator, na Diretoria
para o cargo da mesma classe, de Redator.
de Publicações.
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Convém assinalar, também, que, em processo
anterior, relativo ao mesmo assunto, a Comissão de
Promoções se manifestou favoràvelmente.
Finalmente, cabe registrar a existência de
duas vagas na carreira para a qual se propõe a
transferência da citada funcionária.
Isso posto, opinamos pela aprovação do
Projeto.
Sala das Comissões, em 11 de junho de 1957.
– Cunha Mello, Presidente – Lourival Fontes, Relator
– Lima Guimarães – Gilberto Marinho – Attílio
Vivacqua – Daniel Krieger – Gaspar Velloso –
Benedicto Valladares – Argemiro de Figueiredo.
PARECER
Nº 455, de 1957

de janeiro de 1954, entre o Estado-Maior do
Exército e Roberto dos Santos Ribeiro para
desempenhar as funções de cartógrafo, têrmo
ao qual o Tribunal de Contas denegara registro
em sessão realizada a 30 de dezembro de
1955.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
PARECER
Nº 456, de 1957
Redação final do Substitutivo do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara número 268, de
1956.

Relator: Sr. Gaspar Velloso.
A Comissão apresenta a redação final (fls.
anexas) do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
número 268, de 1956, de iniciativa da Câmara dos
Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo.
Deputados.
A Comissão apresenta a redação final (fl.
Sala das Comissões, em 12 de junho de
anexa) do Projeto de Decreto Legislativo número 6, 1957. – Ezechias da Rocha, Presidente – Gaspar
de 1957, originário da Câmara dos Deputados.
Velloso, Relator – Argemiro de Figueiredo – Nelson
Sala das Comissões, 12 de junho de 1957. – Firmo.
Ezechias da Rocha, Presidente – Argemiro de
Figueiredo, Relator – Gaspar Velloso – Nelson
ANEXO AO PARECER Nº 456, DE 1957
Firmo.
Redação final do Substitutivo do Senado ao
ANEXO AO PARECER Nº 455, DE 1957
Projeto de Lei da Câmara número 268, de 1956,
que concede o auxílio de Cr$ 300.000,00 ao II
Redação final do Projeto de Decreto Congresso Brasileiro de Medicina Legal e
Legislativo número 6, de 1957, que aprova o têrmo Criminologia de Pernambuco e dá outras
aditivo ao ajuste de locação de serviço celebrado providências.
entre o Estado-Maior do Exército e Roberto dos
SUBSTITUTIVO
Santos Ribeiro.
Redação final do Projeto
Legislativo número 6, de 1957.

de

Decreto

Faço saber que o Congresso Nacional
Ao Projeto (Substitutivo da Comissão de
aprovou nos têrmos do artigo 77, § 1º, da Saúde e subemenda da Comissão de Finanças).
Constituição Federal, e eu promulgo o seguinte:
Substitua-se o projeto pelo seguinte:
Concede auxílios de Cr$ 300.000,00 ao II
DECRETO LEGISLATIVO
Congresso Brasileiro de Medicina Legal e
Nº – 1957
Criminologia e ao X Congresso Nacional de
Tuberculose e dá outras providências.
Art. 1º E' aprovado o têrmo de 10 de
Art. 1º E' concedido o auxílio de
novembro de 1955, aditivo ao ajuste de Cr$
300.000,00
(trezentos
mil
cruzeiros)
locação
de
serviço
celebrado
a
18 à
Sociedade
de
Medicina
Legal
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e Criminologia de Pernambuco como contribuição do
Govêrno Federal ao II Congresso Brasileiro de
Medicina Legal e Criminologia, realizado na Cidade
de Recife, Estado de Pernambuco, no período de 22
a 28 de julho de 1956.
Art. 2º Igual auxílio é concedido à Federação
Brasileira das Sociedades de Tuberculose para o X
Congresso Nacional de Tuberculose a realizar-se no
mês de junho de 1958, na Cidade de São Paulo,
Capital daquele Estado.
Art. 3º Dentro do prazo de 1 (um) ano a partir
do recebimento dos auxílios concedidos, as
Sociedades beneficiadas prestarão contas do seu
emprêgo e levarão a efeito a publicação dos Anais
dos referidos Congressos.
Art. 4º E' autorizado o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito
especial de Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil
cruzeiros) para ocorrer às despesas previstas nos
artigos 1º e 2º desta lei.
Art. 5º O crédito de que trata o artigo anterior
será automàticamente registrado pelo Tribunal de
Contas.
Art. 6º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente.
Acha-se presente o Sr. Sergio Marinho,
suplente convocado para substituir o Sr. Senador
Georgino Avelino, durante a licença concedida a
êsse nobre representante do Rio Grande do Norte.
Designo, para a Comissão que deverá
introduzir S. Exa. no plenário, a fim de prestar o
compromisso regimental na forma do disposto no
artigo 7º do Regimento Interno, os Senhores
Senadores: – Francisco Gallotti. – Kerginaldo
Cavalcanti. – Fausto Cabral.
Acompanhado da comissão, ingressa no
recinto, presta o compromisso regimental e passa a
participar dos trabalhos o Senhor Sergio Marinho.
(Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa um
requerimento do nobre Senador Juracy Magalhães.
E' lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 232, DE 1957
Requeiro que a comemoração prevista no
Requerimento número 193, de 1957, seja levado a
efeito no dia 12 de julho próximo, data que, a
nosso ver, deve ser especialmente grata aos
brasileiros, pelo excepcional triunfo que assinala, na
inolvidável atuação de Rui Barbosa na Conferência
de Haia.
Sala das Sessões, 13 de junho de 1957. –
Juracy Magalhães. – Daniel Krieger.
O SR. PRESIDENTE: – De conformidade com
o voto do Plenário, a comemoração prevista no
Regimento número 193 fica transferida para o dia 12
de julho próximo.
Continua a hora do Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Othon Mäder.
O SR. OTHON MÄDER (lê o seguinte
discurso): – Sr. Presidente, é com grande
contentamento cívico que posso declarar, em nome
da UDN, pela qual falo neste momento que o nosso
partido com pleno conhecimento da hora grave,
gravíssima mesmo, que a Pátria atravessa, decidiu
empreender uma extensa e profunda campanha
contra a inflação, êsse mal que corrói as nossas
energias, a nossa vitalidade e os nossos esforços.
Para isso conclamamos o Govêrno, nos seus três
ramos, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, os
partidários políticos, quaisquer que sejam suas côres
e ideais imediatos, e especialmente aquêles que
formam a maioria e que portanto detêm o poder, as
associações e classes patronais e operárias, as
agremiações cívicas, culturais e religiosas, as
grandes potências econômicas nacionais, os
individuos, os homens e as mulheres desta grande
nação, ameaçada de um colapso na sua vida de
povo livre e de grande futuro, para que façam uma
pausa e atentem nos males e nos perigos da inflação
e todos, unânimemente, se resolvam a encetar uma
cruzada nacional contra a inflação, nos seus diversos
aspectos e nas suas variadas manifestações. Tudo
quanto fôr fator inflacionário deve ser evitado ou
banido dos seus usos e costumes. Um novo estilo de
vida teremos de inaugurar.
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Imitemos a Inglaterra quando decidiu "exportar" para
não morrer, ou a Alemanha, quando resolveu dobrar
o trabalho e a produtividade para sobreviver.
Ou espontâneamente agora nos privamos de
comodidades, luxos e superfluidades e entramos
num regime de poupança e austeridade, ou dentro
em pouco, constrangidamente, estaremos as portas
da miséria, do sofrimento e talvez do trabalho
forçado, tangidos pelo guante dos potentados, quiçá
estrangeiros para maior aflição dos nacionalistas.
Quando chegarmos àquele estado de pobreza
que a inflação nos arrastará, se não fôr
urgentemente detida, então, sim, assistiremos àquilo
que os nacionalistas insensatos hoje apregoam: o
domínio estrangeiro. Enquanto na comunidade
humana formos um país organizado, que trabalha e
produz e vive às suas expensas próprias, não
corremos o risco de dominação estrangeira.
Mas, desde o instante, que a desordem, a
subversão social, o caos administrativo e a confusão
política conseqüentes de uma inflação galopante se
instalaram em nossa Pátria, então sim, a nossa
independência política, a nossa soberania, o nosso
orgulho de nação-livre deixarão de existir.
Será um país de 8 milhões de quilômetros
quadrados de território, cheio de possibilidades e
riquezas de que a humanidade tem necessidade,
pôsto à margem da convivência internacional. Serão
sessenta milhões de bôcas a alimentar e de corpos a
vestir e a curar.
Será um enorme pêso morto a ser adicionado
a outras áreas igualmente improdutivas e
consumidoras existentes pelo mundo. Então, quando
aí chegarmos, pela nossa imprevidência e nossa
culpa exclusiva, não teremos o direito de impor que
os demais povos respeitem nossos tesouros naturais
– que não são só nossos, mas de tôda a
humanidade – e nem impedir que os explorem para o
bem e a melhoria de vida de todos os entes
humanos.
As nossas fronteiras só serão respeitadas
enquanto formos uma nação política e socialmente
organizada, economicamente poderosa e como
parte da população mundial, contribuirmos
para o bem-estar e a felicidade de todos os

povos.
Se
assim
não
procedermos
não
temos o direito de viver livres, independentes e
soberanos.
Infração
O declínio do valor aquisitivo do cruzeiro
assume proporções alarmantes. A inflação já não é
mais um processo em inicio, mas em plena e quiçá
incoercível expansão. Lucas Lopes já há muitos
meses classificou-a de galopante e estimou a taxa
de 2% ao mês. Ora, uni país em que o custo de vida
sobe na proporção de 24% ao ano é um país em
desagregação, política e em decomposição
econômica. A inflação nos levará à subverção de
tôda a nossa ordem social, política e econômica. O
combate à inflação deve ser o problema número 1 a
resolver no Brasil. De nada vale estarmos a votar leis
sôbre matéria eleitoral de defesa das imunidades e
prerrogativas democráticas, de tarifas alfandegárias,
de leis protecionistas de produtos ou indústrias
nacionais, de reforçamento de política nacionalista
do petróleo dos minerais atômicos, de diretrizes e
bases de educação e cultura, se antes não
garantirmos a estrutura econômica e o valor da sua
moeda. Vamos diretos para a anarquia, a pobreza e
a miséria. Estamos, sim, preparando o caldo de
cultura propício à revolta popular, às desordens, à
instabilidade das instituições, ao garroteamento das
liberdades públicas e privadas, ao desmoronamento
de tudo quanto nós e nossos antepassados
construimos com sangue, suor e lagrimas.
Não basta um grito de alarma. E' preciso
que o país todo se levante como um todo único e
exije dos seus governos, federal, estaduais e
municipais, equilibrio orçamentário, contenção de
despesas públicas, austeridade nos gastos,
poupança e economia todos os brasileiros, privações
e sacrifícios de todos indistintamente, classes e
indivíduos.
E' preciso que as classes e os indivíduos não
peçam e não reclamem mais. Chegou a hora de
darmos. E' a hora do sacrifício para a salvação
comum. Unamo-nos todos pela salvação do país,
para a nossa própria salvação.
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E' preciso que o Govêrno não decrete mais
impostos, mais taxas nem aumentos de fretes e
tarifas, nem aumente despesas, não faça
nomeações, não faça mais investimentos públicos
com o produto de taxas e impostos. E' chegado o
momento de criarmos juízo. Basta de loucuras de
urna adolescência que já ultrapassa de 4 séculos e
que tem servido de desculpa para todos nossos
desatinos.
Sr. Presidente,
Expressando minha opinião pessoal, tenho
ocupado esta tribuna numerosas vêzes para analisar
a
situação
econômico-financeira
do
Brasil,
ressaltando os males vigentes, e os perigos maiores
que ameaçam a nossa ordem econômica, social e
política, decorrentes da inflação em que se debate
nosso País, em escala crescente e sem perspectivas
de uma próxima ou mesmo remota mudança de
rumo no caminho que trilhamos e que faltamente nos
levará a dias piores e a maiores sofrimentos para o
povo brasileiro. Hoje, aqui estou para reafirmar esta
posição, mas já agora em nome da UDN.
Confisco Cambial
Criticando severamente o Govêrno pela sua
incúria e seus erros no trato dos problemas
econômico-nacionais, cheguei a abordar a questão
do confisco cambial, apontado como um dos fatôres
máximos da inflação, pelo empobrecimento da
lavoura e do homem do interior, enquanto êsse
mesmo regime cambial atua decisivamente para o
encarecimento de tôdas as utilidades e serviços
através dos ágios, que, em quantias vultosas
arrancadas dos que trabalham e produzem, vão para
o pagamento de despesas públicas ou de natureza
improdutiva e conseqüentemente de caráter
inflacionário.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. OTHON MÄDER: – Com muito
prazer.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O primeiro
passo no combate à inflação será, forçosamente, o
equilíbrio orçamentário.

bem!

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Muito

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Recentemente,
da tribuna desta Casa, propus aos dignos colegas da
Maioria em nome da Minoria, que não
apresentassem emendas ao Projeto do Orçamento,
atualmente em elaboração na Câmara dos
Deputados,
que,
de
nossa
parte,
nos
comprometeriamos também a assim proceder. Ainda
mais: sugerimos a organização de uma comissão
mista interparlamentar, para estudar a proposta do
Govêrno a fim de obtermos no ano vindouro
orçamento equilibrado. Até o momento não houve
qualquer ação da Maioria, nesse sentido, e, segundo
informações que tenho, já foram apresentadas na
Câmara dos Deputados cèrca de quinze mil
emendas
aumentando
consideràvelmente
a
Despesa. Como se vê, se não tomarmos a
deliberação firme de votar Orçamento equilibrado
não poderemos, absolutamente, pensar no combate
à inflação.
O SR. OTHON MÄDER: – Agradeço o aparte
e, a propósito, declaro que, no decorrer do meu
discurso, farei referência à proposta do ilustre
colega.
Verá o Senado que aquela afirmação acaba
de ser oficialmente aprovada na última reunião do
Diretório Nacional da União Democrática Nacional,
que acolheu as palavras do nobre Senador João
Villasbôas e as adotou como programa.
(Lendo) – Sr. Presidente, apesar do clamor
geral contra a atual política cambial o govêrno
federal se obstina em mantê-la, agravando a
inflação, mau grado alardear que luta contra ela.
Equilíbrio Orçamentário
Em outro discurso analisei a influência
direta e decisiva do desequilíbrio orçamentário
sôbre a inflação. Comentando a execução
orçamentária de 1956, já no período do atual
govêrno, com dados fornecidos pela ContadoriaGeral do Ministério da Fazenda, mostrei que nenhum
esfôrço sério e perseverante foi feito para equilibrar o
orçamento ou ao mesmo reduzir o deficit. Entre-
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tanto, não há quem possa contestar que o equilíbrio
orçamentário é o fator preponderante de uma política
antiinflacionária.
(Interrompendo a leitura) – Neste ponto, Sr.
Presidente, concordo plenamente com o que
declarou há pouco o ilustre Senador por Mato
Grosso, isto é, que, no combate à inflação, nós,
legisladores, devemos começar dando o exemplo,
isto é, votando Orçamento equilibrado e exequível.
(Lendo): – O deficit do orçamento da União em
1956 montou em Cr$ 32.946.000,000. E se a esta
cifra juntarmos os balanços negativos dos Estados
na importância de Cr$ 5.711.000,000 e os dos
Municípios de Cr$ 1.526.000.000, verificamos que
sòmente as três categorias do poder público – União,
Estados e Municípios, deram um saldo negativo de
Cr$ 40.183.000.000. Não estão aí computados os
deficits das autarquias, emprêsas mistas, entidades
estatais e institutos de previdência social. Em
verdade o deficit total da administração pública
federal, estatal e municipal e seus variados ramos e
setores descentralizados, sobe a uma quantia
astronômica. Ora, êste deficit não encontrando
contrapartida no mercado de capitais, porque é muito
pequena a poupança nacional e diminuta a entrada
de capital estrangeiro – essas despesas
governamentais são cobertas por emissões de
papel-moeda que vem ensejar a agravação da
inflação. E se às vêzes o govêrno não emite para
saldar suas dívidas, empresta do Banco do Brasil ou
não recolhe o que deve ao Banco de
Desenvolvimento Econômico. E outras vêzes faz o
que é pior; se apropria de Fundos com destinação
especial como o Fundo de Pavimentação, o Fundo
do Trigo e outros que agora não vamos apurar.
Emitindo, tomando emprestado ou se apropriando de
recursos monetários, está o govêrno incentivando a
inflação. E esta contigência em que se vê o Poder
Público de concorrer para a inflação é conseqüência
direta e imediata do desequilíbrio orçamentário. Isto
o que tenho dito e repetido e mais do que eu, que
nada sou...

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Não
apoiado.
O SR. OTHON MÄDER: – ... dizem as figuras
mais eminentes e mais conspícuas da política, da
economia e da própria administração. Uma luta
contra a inflação tem que começar e se concentrar
preferentemente contra os deficits dos orçamentos
públicos, numa ação conjunta, incluindo os
estaduais, municipais e autárquicos.
Nesse combate é que nós, da União
Democrática Nacional, desejariamos ver govêrno
empenhado e para isto podem o Sr. Presidente da
República e seu Ministro da Fazenda contar com o
nosso decidido apoio e ativa colaboração. A' Maioria
desta Casa oferecemos nossa cooperação no
combate ao deficit orçamentário, na luta contra a
inflação que está minando nosso organismo e
ameaça a estabilidade das instituições democráticas
e republicanas.
E não se diga que nossa atitude de agora seja
mero jôgo político ou para armar efeito. Não. Já
nossos Líderes, no Senado e na Câmara, têm
sugerido convidado a Maioria, a assumirmos todos
um compromisso de honra para reduzir a inflação,
diminuindo o deficit orçamentário. Êsse compromisso
é de não apresentarmos nem nós da Oposição, nem
os Partidos que apoiam Govêrno, uma só emenda
aumentando a despesa. Esta sugestão e êste
convite foram por nós formulados da tribuna mas não
mereceram do Govêrno nem da maioria o
acolhimento devido. Era um sacrifício para todos,
porém muito maior para nós da minoria, cujo único
recurso de que dispomos para captar ou para
mantermos vivos e eficientes nossos contatos com
as nossas zonas eleitorais, é o de atendermos os
pedidos que dela nos vêm, solicitando auxílios
subvenções para determinadas obras, serviços,
instituições culturais e de caridade. E isto o fazemos
únicamente através de emendas ao orçamento,
enquanto nossos felizes colegas governamentais,
gozando de favores e situações privilegiadas junto ao
Tesouro, aos Ministérios, repartições públicas e autár-
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quicas, têm mil maneiras de agradar seu eleitorado,
sem apresentar emendas ao orçamento.
Contudo estamos dispostos a mais êste
sacrificio, para a salvação do país, neutralizando ou
extinguindo a inflação. Manter o equilíbrio
orçamentário deve ser nossa preocupação máxima
nesta hora e mantê-lo sem decretar mais nenhuma
contribuição ao já desdo e exausto contribuinte
brasileiro. espera
Basta de impostos. A carga tributária que pesa
sôbre os ombros do acional já está excedendo o seu
limite de resicontribuinte nstência. Um país em início
de uma fase de desenvolvimento econômico não
pode e não deve ser asfixiado por tributos que
desestimulam o trabalho e as inversões de capital. O
Brasil não está observando êste grande e velho
ensinamento e em vez de estimular a iniciativa
privada e torná-la o mais poderoso fator do seu
progresso cultural e material, grava-a de tal maneira
que a estrangula.
Basta de impostos e taxas, que já atingiram a
extremos insuportáveis para o povo, pelo
encarecimento de vida que acarretam. Outro êrro
grave de nosso govêrno é de se atirar a grandes
investimentos públicos à custa de impostos e taxas.
E mais grave ainda quando êstes empreendimentos
gigantescos coincidem com uma conjuntura
inflacionária, como ora acontece. Os fatôres de
produção nesta fase são sempre os mesmos: capital,
mão-de-obra,
energia,
transportes,
técnica
especializada. Se além da procura natural num
período inflacionário o Govêrno também se lançar a
disputar êsses mesmos fatôres com volumosos
recursos financeiros, obtidos de impostos e taxas,
mais se elevarão os preços, mais cara se tornará a
vida e mais sofrerão as classes menos protegidas. É
uma política errônea e desumana.
Devíamos aprender a lição do grande ex-chefe
de gabinete do Govêrno francês, êsse notável
economista Antoine Pinay, que há poucos dias nos
visitou, mas cujas lições e conselhos teimamos em
não seguir. Pinay apoiado na boa doutrina
econômica, afirma que os impostos e taxas
são captados do povo para custear a máquina
administrativa e os serviços essenciais a que

o Estado está obrigado. Os empreendimentos que
demandam capital vultoso e de inversão demorada
devem ser custeados por empréstimo. E seu govêrno
fêz cessar a onda de aumento de impostos na
França. Os investimentos duradouros e de vulto
passaram a ser feitos com empréstimos e não com
tributos nem com emissões. Substituiu a palavra
"impostos" pela palavra "empréstimos", porque êste
vai ser pago por várias gerações e o povo como
dono do dinheiro emprestado fiscaliza melhor a sua
aplicação e o seu resgate, o que não acontece com o
impôsto. Entretanto, no Brasil continua Estado a
aumentar impostos e taxas e aplica grande
parte desta receita em empreendimentos e
obras que deveriam se pagar por si mesmos e
portanto poderiam ser realizados através de
empréstimos.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Dá licença
para um aparte?
O SR. OTHON MÄDER: – Com muito
prazer.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Nos países
onde o conhecimento da situação econômica é
exato, os governos preferem repartir os ônus, sob a
forma de empréstimos, entre as gerações presente e
futuras. Assim, a todos cabe o seu sacrifício,
inclusive os porvindouros que se beneficiarão das
aplicações dêsses empréstimos. No Brasil, porém,
os governos não apelam para os empréstimos
internos, por saberem que não serão realizados,
por falta de confiança, e tributam a população
de tal maneira que matam a galinha dos ovos de
ouro.
O SR. OTHON MÄDER: – Vossa Excelência
têm tôda a razão. Subscrevo-lhe inteiramente as
palavras. Justamente êsses erros e injustiças,
cometidos pelos governos é que devemos apontar e
criticar, para que não se repitam.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Talvez
assim ocorra não porque desconheçam os governos
o fato, mas porque temem lançar empréstimos que
não sejam cobertos.
O SR. OTHON MÄDER: – Essa a razão por
que a primeira medida deverá visar à estabilização
da moeda.
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Existindo
confiança
na
moeda,
os
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Não
empréstimos públicos serão cobertos.
apoiado. Vossa Excelência tem tôda a competência
para tratar do assunto.
(Lendo):
Basta de aumentos e criação de impostos
O SR. OTHON MÄDER: – Muito obrigado a V.
deve ser urna divisa para combater a inflação.
Exa.
(Lendo): O que desejo registrar por ora, é que
o meu partido, a União Democrática Nacional, que
Expansão do Crédito
há muito vem propugnando por uma política
Em outra oportunidade examinaremos desta antiinflacionária, serve-se dêste ensejo para mais
tribuna a execução errônea e viciada que o govêrno uma vez conclamar a Maioria e o Govêrno a um
praticou em relação à expansão do crédito. Restringir trabalho gigantesco e desprendido em favor do povo
o crédito para certas operações ou atividades brasileiro, encetando uma grande e eficiente
nocivas ao bem-estar coletivo é sem dúvida uma campanha contra a inflação sob todos os seus
providência acertada. Adotou-a o govêrno para uma aspectos, mas principalmente e inicialmente contra o
Instrução da Sumoc, mas ao aplicá-la, restringiu o desequilíbrio orçamentário. Esta é a nossa
crédito dràsticamente para os bancos e atividades disposição e sem pacificação ou acôrdo mínimo, os
privadas, inclusive agricultura e indústria e dilatou o responsáveis pelo govêrno, encontrarão a U. D. N.
crédito para os governos federal e estaduais e para o sincera e abnegadamente disposta à salvação
próprio Banco do Brasil. Resultado foi o perecimento nacional em qualquer setor, mas neste momento e
progressivo da produção nacional ou seu mui particularmente no combate à inflação, o
encarecimento exorbitante pelos altos juros a que problema mais premente da atualidade brasileira e
deve se sujeitar para sobreviver. O consumidor também o que de mais perto afeta o bem-estar da
nacional foi sacrificado pela alta dos custos de nossa gente e que por isto mesmo deve ser tratado
produção e o Brasil não pode exportar porque seus com prioridade. (Muito bem. Muito bem. Palmas
produtos chegam ao exterior por preços acima das prolongadas. O orador é cumprimentado).
cotações internacionais e assim vamos sendo
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
deslocados do comércio mundial pela indústria e expediente.
pela agricultura de outros países e regiões onde se
Tem a palavra o nobre Senador Mem de Sá,
produz mais barato do que entre nós. E daí as segundo orador inscrito.
conseqüências que prevíamos, de uma próxima
O SR. MEM DE SÁ: – Senhor Presidente,
depressão econômica como já está acontecendo Senhores Senadores, pretendo arrematar as
com a paralisação de atividades agrícolas e considerações que fazia. De resto, êsse assunto é
industriais, desemprêgo como já o há em São Paulo tão rico em sugestões, que comporta mais de
e no Rio e portanto maiores sofrimentos para êste uma passagem por esta tribuna. Pretendo a ela
pobre povo brasileiro. Pensava o govêrno, voltar, para apreciar outras facetas dêsse problema
ingênuamente, que faria o desenvolvimento tão complexo, logo me seja possível, depois
econômico na base da inflação. Aí estão surgindo as que o Govêrno sair do mutismo em que se tem
conseqüências. Antes de tudo sanear e estabilizar a mantido.
moeda, para então encetar um plano econômico de
Ultimando minhas considerações anteriores,
grande porte.
demonstrara que o Brasil, com êsse convênio,
Mas, Senhor Presidente, não vou analisar nem passará a ter nos anos de 1957, 1958 e 1959 mais
apontar todos os males da inflação, que nós já de três milhões de toneladas de trigo para um
estamos sentindo. Será matéria para outros consumo de dois milhões e quatrocentas mil a dois
discursos e colegas meus com mais competência e milhões e quinhentas mil toneladas. Haverá,
autoridade, desenvolverão o tema e darão sua portanto, o excedente mínimo de quinhentas mil
colaboração.
toneladas por ano.
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A situação é estranha; o Brasil não poderá
deixar de receber e pagar as diversas cotas a que
está vinculado, por lei ou por convênio. Deixará de
comprar o trigo nacional? Não creio. Meu espírito de
oposição não me turba o raciocínio, para admitir a
hipótese de que o Govêrno brasileiro despreze o
esfôrço dos triticultores nacionais, permitindo que a
produção do trigo crioulo fique abandonada e sem
compradores.
A produção nacional, já de oitocentas mil
toneladas comerciáveis, só poderá elevar-se;
provàvelmente, a próxima safra será superior a um
milhão. Pelo convênio com a Argentina e o Uruguai o
trigo deverá ser comprado, já para honrar a
assinatura do Brasil, já porque é essencial à Balança
de transações e ao intercâmbio internacional do
Brasil, com os países do Prata, a aquisição de trigo
daquela origem; do contrário, aquêles mercados,
compradores de inúmeras mercadorias, inclusive
ferro e aço brasileiros, não terão com que pagar as
suas transações em nosso meio. Não poderá deixar,
também, de comprar o trigo do Convênio norteamericano, – embora a tanto não esteja obrigado
convencionalmente – pelo motivo muito simples de
que precisa dêsse trigo para alimentar o Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico.
A compra destas quantidades, como
demonstrei, não visa abastecer o mercado nacional
de trigo, mas o Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico, de cruzeiros. Teremos, então, o
problema da estocagem e da conservação de
quinhentas mil toneladas de trigo por ano.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Pois não.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Ouvi as
ponderações de V. Exa. sôbre o Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico. Não sei por que o
Govêrno devesse estar procurando provê-lo de
recursos além dos concedidos por lei. O principal
ponto – parece-me – é que o trigo americano é pago
em cruzeiros e a prazo de quarenta anos.
O SR. MEM DE SÁ: – 40 anos!
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Aí é
que está a vantagem, real, de importa-

ção de trigo americano de preferência à importação
de produtos de outras origens.
O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. não ouviu a
primeira parte do meu discurso, na qual abordei êsse
aspecto.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Realmente
não.
O SR. MEM DE SÁ: – O Banco precisa
dêsses cruzeiros porque o Govêrno não entrega os
impostos que a lei criou para êsse fim. O nobre
Senador Lourival Fontes focou outro aspecto de alta
significação e interêsse. Trata-se de saber quais
firmas serão financiadas pelo Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico, com o produto da
transação.
A "Tribuna da Imprensa", citando publicação
norte-americana
de
tôda
responsabilidade,
asseverou que firmas empreiteiras dos Estados
Unidos exerceram pressão para que, no Convênio,
fôsse consignada preferência para elas, nas obras a
serem realizadas com os fundos obtidos pela
operação.
Dir-se-á que se trata de asseveração graciosa
de órgão de Oposição. Lembrarei, porém, que a
própria informação parcial – a primeira parte dos
esclarecimentos prestados pelo Itamarati, no item 28
– deixa bem clara a possibilidade de que,
efetivamente, os empreiteiros das obras sejam firmas
norte-americanas, porque assinala, como uma vitória
que, na hipótese de serem firmas dos Estados
Unidos, a estas passará o ônus do pagamento da
diferença do câmbio, em relação ao cruzeiro, para
liquidação dos empréstimos.
Não se trata, pois, de suposição graciosa ou
de espírito sistemático de oposição. O próprio
Govêrno admite a possibilidade e, ao que se diz, as
obras empreitadas para a construção de Três Marias
foram concedidas, principal ou exclusivamente, –
não tenho certeza – a emprêsas norte-americanas,
com escritórios no Brasil.
Tudo são interrogações, e interrogações muito
sérias. Só há uma forma de aclarar as dúvidas e
deixar o Govêrno a cavaleiro de qualquer suspeita: é
vir a público e esclarecer ampla e completamente o
assunto.
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Peço a atenção dos eminentes Senadores
para o fato de que, sòmente agora, em junho de
1957, chegou ao Senado a Mensagem do Ministério
das Relações Exteriores, dirigida, em fevereiro dêste
ano, ao Senhor Presidente da República, solicitando
a aprovação do Convênio firmado pelo Brasil em 17
de maio de 1956.
Como esclareceu o nobre Senador Lourival
Fontes, êsse Convênio, de 17 de maio de 1956,
também sôbre o trigo, embora não da mesma
natureza, deveria ter sido ratificado até 31 de
dezembro, porque quatro países deixaram de
ratificá-lo. Então, a 17 de fevereiro, o Itamarati
providenciou sôbre a remessa do Convênio para o
Catete, a fim de que de lá viesse ao Senado,
onde só chegou em junho corrente, depois de
terminado, há três meses o prazo previsto para a
ratificação.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Pois não.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Vossa
Excelência traça brilhantemente o quadro do total
desleixo administrativo por parte do Govêrno. Êsse
Convênio, foi encaminhado à Comissão de
Finanças, com pedido de urgência da parte do
Ministério das Relações Exteriores e o processo
não demorou vinte e quatro horas nas minhas
mãos. Solicitei do ilustre Relator, Senador
Alencastro Guimarães, que apresentasse parecer
tão rápido quanto possível. Sua Excelência
imediatamente, atendeu ao meu pedido, porém,
comunicando-me exatamente o que Vossa
Excelência acabou de denunciar, isto é, que o
Itamarati, que estava reclamando pressa, fizera a
Mensagem chegar ao Congresso, depois de
esgotado o prazo de ratificação. Ësse fato revela o
baixo nível da administração pública que sofremos,
neste instante, no Brasil.
O SR. MEM DE SÁ: – Muito agradecido a V.
Exa. pelo aparte altamente sugestivo.
Essa, portanto, a situação do nosso
descalabro administrativo.
O
Convênio
que
agora
estive
comentando, foi assinado em 31 de dezembro

de 1956 e, hoje, quase seis meses depois, a
Imprensa, o Parlamento, o Brasil inteiro,
desconhecem os aspectos fundamentais da
transação.
Quando pretenderá o Govêrno mandar êsse
Convênio ao Senado? É preciso que o faça, para
que o aplaudamos, se aplausos merecer ou
possamos descarnar e dissecar a transação se ela
apresentar realmente – como êste silêncio permite
supor-se – aspectos danosos, para a economia
nacional. (Muito bem; muito bem! Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido um
requerimento.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 233, DE 1957
Requeiro, nos têrmos do Regimento Interno,
dispensa de interstício para o Projeto de Resolução
número 10, de 1957, que transfere Elza Freitas
Portal e Silva, da carreira de Taquígrafo da
Secretaria do Senado, para a de Redator, a fim de
que figure na Ordem do Dia da próxima sessão.
Sala das Sessões, em 13 de junho de 1957.
Lima Guimarães.
O SR. PRESIDENTE: – O Projeto de
Resolução número 10 será incluído na Ordem do Dia
da próxima sessão.
Sôbre a mesa uma comunicação do nobre
Senador Vivaldo Lima.
É lido o seguinte:
OFÍCIO
Em 13 de junho de 1957.
Senhor Presidente:
Tendo-se afastado dos trabalhos do Senado o
Senhor Senador Mendonça Clark, solicito se digne
Vossa Excelência de designar-lhe substituto na
Comissão de Finanças de conformidade com o
disposto no artigo 39, parágrafo 2º do Regimento
Interno.
Atenciosas saudações. Vivaldo Lima.
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Atendendo
à
solicitação
de
que
trata
o
ofício
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lido, designo o nobre Senador Gaspar Valioso.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara,
nº 96, de 1957, que concede dotação federal para a
comemoração do 250º aniversário da fundação de
Ouro Preto e dá outras providências (em regime de
urgência, nos têrmos do artigo 156, parágrafo 3º do
Regimento Interno, em virtude de requerimento do
Sr. Filinto Müller e outros Srs. Senadores, aprovado
na Sessão de 11 do mês em curso), dependendo de
parecer da Comissão de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Peço o parecer da
Comissão de Finanças.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – O presente
Projeto, de autoria do nobre Deputado Afonso
Arinos, manda que a União contribua, para a
comemoração do 250º aniversário da criação da
municipalidade de Ouro Prêto, a transcorrer no dia 8
de julho de 1961, com o empreendimento de um
plano especial de obras, na importância de Cr$
30.000.000,00, o qual será executado, durante cinco
anos, pela Diretoria do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional.
Para atender às despesas com o referido
plano, o artigo 2º autoriza o Poder Executivo a abrir,
no corrente exercício, o crédito especial de Cr$
6.000.000,00 e manda incluir nos Orçamentos de
1958, 1959, 1960 e 1961, dotações de importância
idêntica.
A iniciativa dada a sua finalidade cultural e
artística, merece o nosso apoio. A cidade de Ouro
Prêto, erigida em monumento nacional pelo Decreto
número 22.928, de 12 de julho de 1933, tem o seu
conjunto arquitetônico sob a responsabilidade da
União, que deve zelar, por todos os meios, para a
conservação de seu patrimônio.
Conforme esclarece o nobre Deputado
Afonso
Arinos,
as
obras
de
reparação
e proteção de que trata o Projeto, cujos

orçamentos
foram
elaborados
pelo
órgão
competente
da
administração
federal,
são
indispensáveis à preservação da cidade, "que é
conjunto único, não só no Brasil mas em todo o
mundo da arquitetura e arte barrocas do século
XVII".
À vista do exposto, a Comissão de Finanças
opina favoràvelmente ao Projeto.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
Projeto. (Pausa).
Nenhum Senhor Senador desejando usar a
palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam o
Projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o Projeto aprovado, que vai à
sanção:
PROJETO DE LEI Nº 96, DE 1957
(Nº 2.417-B-1957, na Câmara dos Deputados)
Redação Final do Projeto número 2.417-A, de
1957, que concede dotação federal para a
comemoração do 250º aniversário da fundação de
Ouro Prêto e dá outras providencias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A União contribuirá, para a
comemoração do 250º aniversário da criação da
municipalidade de Ouro Prêto, a transcorrer
no dia 8 de julho de 1961, com o empreendimento
de um plano especial de obras em proveito
da cidade erigida em Monumento Nacional
pelo Decreto número 22.928, de 12 de julho de
1933.
Art. 2º O plano mencionado no artigo 1º
atenderá à conservação, reparação e restauração do
acervo artístico, histórico e paisagístico de Ouro
Prêto, tendo em vista o papel que compete à cidade
como centro de civismo, de cultura e de atração
turística.
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Art. 3º Para atender às despesas com a
execução dos serviços determinados nesta lei, fica o
Poder Executivo autorizado a abrir, no exercício
financeiro de 1957, pelo Ministério da Educação e
Cultura, o crédito especial de Cr$ 6.000.000,00 (seis
milhões de cruzeiros), incluindo-se nos exercícios
subseqüentes de 1958, 1959, 1960 e 1961 dotações
de importância idêntica para o mesmo objetivo, no
orçamento do referido Ministério.
Art. 4º À Diretoria do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional incumbirá elaborar o plano de
serviços de que trata esta lei, que deverá ser
submetido à aprovação do Ministro da Educação e
Cultura, com audiência prévia do Conselho
Consultivo daquela Diretoria.
Art. 5º As importâncias correspondentes ao
crédito especial e aos orçamentos a que se refere o
artigo 2º, depois de registradas pelo Tribunal de
Contas, serão automàticamente distribuídas ao
Banco do Brasil em conta especial à disposição
da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional.
Parágrafo único. A comprovação das
despesas realizadas à conta dos referidos créditos,
será feita ao Tribunal de Contas pela Diretoria do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, dentro de
três meses, a partir do encerramento de cada
exercício financeiro.
Art. 6º Revogam-se as disposições em
contrário.
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara, nº 105, de 1957, que revoga o artigo 15 e
seus parágrafos da Lei número 2.237, de 19 de
junho de 1954, que dispõe sôbre financiamentos
destinados à colonização nacional e dá outras
providências (em regime de urgência, nos têrmos
do artigo 156, parágrafo 3º, do Regimento Interno,
em virtude de requerimento do Senhor Filinto
Müller e outros Senhores Senadores, aprovado na
Sessão de 11 do mês em curso), dependendo
de pareceres das Comissões de Economia e
Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa os
pareceres, que vão ser lidos pelo Senhor Primeiro
Secretário.
São lidos os seguintes:
PARECERES
NS. 457 E 458, DE 1957
Nº 457, DE 1957
Da Comissão de Economia, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara número 105, de 1957, que revoga o
artigo 15 e seus parágrafos da Lei número 2.237, de
19 de junho de 1954, que dispõe sôbre
financiamento destinado à colonização nacional, e dá
outras providências.
(Relator: Sr. Carlos Lindenberg) .
A Lei número 2.237, de 19 de junho de 1954,
autorizou o Poder Executivo a prestar assistência
financeira ao desenvolvimento da colonização
nacional e a contratar com o Banco do Brasil
Sociedade Anônima a execução dos respectivos
serviços, mediante a criação de uma Carteira de
Colonização. Pela referida lei, (artigos 9º e 11),
aquêle estabelecimento bancário ficou autorizado a
emitir letras hipotecárias com a garantia especial do
Tesouro Nacional, para atender aos financiamentos
da Carteira de Colonização.
Com o objetivo de facilitar a colocação dos
citados títulos, dispõe o artigo 15 e seus parágrafos
do citado diploma:
"Art. 15. Os prêmios lotéricos acima de Cr$
20.000,00 (vinte mil cruzeiros), e de extração sob
sorteio, pagáveis em dinheiro, serão constituídos
com 50% (cinqüenta por cento) do seu valor em
letras hipotecárias previstas nesta lei.
§ 1º Nenhuma concessão de sorteio será feita
sem expressa observância do disposto neste artigo.
§ 2º É o Poder Executivo autorizado
a promover pelos meios amigáveis, sem ônus
para o Tesouro Nacional, a alteração da
atual Loteria Federal, de modo a se es-
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tabelecer o pagamento dos prêmios pela forma
constante dêste dispositivo”.
Acontece, entretanto, que o Banco do Brasil
não poderá, tão cedo, valer-se da autorização
relativa à emissão de letras hipotecárias a que
se refere a citada lei, isto porque, conforme
parecer da sua Consultoria, aprovado por tôda a
Diretoria,
“a sociedade não pode emitir cautelas
enquanto não tiver empréstimos hipotecários
correspondentes, tal como acontece com as letras
(Decreto número 370, artigo 310). O Banco só estará
habilitado a emitir as letras (ou cautelas) baseados
nos empréstimos hipotecários da Carteira de
Colonização”.
Conseqüentemente, até agora não foram
lançadas no mercado as letras hipotecárias que o
Banco do Brasil está autorizado a emitir, enquanto
continua em vigor a disposição que torna
compulsório o desconto das mesmas nos prêmios
das loterias.
Essa situação anômala precisa, portanto, ser
corrigida, nos têrmos do presente Projeto, que
revoga o artigo 15 e seus parágrafos da Lei número
2.237, de 19 de junho de 1954.
Convém esclarecer, ainda, que, admitida a
hipótese de, algum dia, o Banco do Brasil chegar a
emitir as referidas letras, neste caso, conforme
lembra o ilustre Deputado Salles Filho, autor da
proposição, a obrigação imposta pelas disposições
revogadas ameaçaria o funcionamento da Loteria
Federal do Brasil e de dez outras exploradas pelos
Estados, com sensível prejuízo para a receita
pública, taxados que são os prêmios com pesados
tributos.
Nestas condições, a Comissão de Economia
opina favoràvelmente ao Projeto de Lei da Câmara,
número 105, de 1957.
Sala das Comissões, em 13 de junho de 1957.
– Juracy Magalhães, Presidente. – Carlos
Lindenberg, Relator. – Fernandes Távora. – Lineu
Prestes. – Gomes de Oliveira.

Nº 458, DE 1957
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara número 195, de 1957.
(Relator: Sr. Daniel Krieger).
O presente Projeto, de autoria do ilustre
Deputado Salles Filho, revoga o artigo 15 e seus
parágrafos da Lei número 2.237, de 19 de junho de
1954, os quais dispõem sôbre pagamento compulsório
de 50 por cento dos prêmios lotéricos acima de Cr$
20.000,00 em letras hipotecárias do Banco do Brasil
Sociedade Anônima, emitidas conforme autorização
contida nos artigos 9º e 11 da mesma lei.
A medida visa a dois objetivos: primeiro –
revogar imposição legal que, na prática, tem a sua
execução ao arbítrio de um órgão de economia mista
– o Banco do Brasil, que, no momento, devido a
razões de ordem técnica e jurídica, não pode emitir
as letras hipotecárias; e segundo – evitar, no futuro,
conseqüências danosas para as loterias, se, algum
dia, aquêle estabelecimento valer-se da autorização
legal e emitir as letras hipotecárias destinadas aos
financiamentos da Carteira de Colonização.
De acôrdo com o parecer da douta Comissão
de Economia, opinamos pela aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, em 13 de junho de 1957.
– Daniel Krieger, Presidente. – Othon Mäder,
Relator. – Lutterbach Nunes. – Lima Guimarães. –
Júlio Leite. – Fausto Cabral. – Mem de Sá. – Carlos
Lindenberg.
O SR. PRESIDENTE: – Os Pareceres são
favoráveis.
Em discussão o Projeto. (Pausa).
Não havendo quem queira usar da palavra,
declaro encerrada a discussão.
Em votação o Projeto.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o Projeto aprovado, que vai à
sanção.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 105, DE 1957

A Comissão apresenta a Redação Final (fls.
anexas) das emendas do Senado ao Projeto de Lei
número 18, de 1957, originário da Câmara dos
(Nº 2.120-B-1956, na Câmara dos Deputados)
Deputados.
Sala das Comissões, em 4 de junho de 1957.
Revoga o artigo 15 e seus parágrafos da Lei – Ezechias de Rocha, Presidente. – Argemiro de
número 2.237, de 19 de junho de 1954, que dispõe Figueiredo, Relator. – Rodrigo Lôbo.
sôbre financiamentos destinados à colonização
ANEXO AO PARECER Nº 436,
nacional, e dá outras providências.
DE 1957
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É revogado o artigo 15 e seus
Redação Final das Emendas do Senado ao
parágrafos da Lei número 2.237, de 19 de junho de Projeto de Lei da Câmara, número 18, de 1957, que
1954.
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério de
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de Fazenda, o crédito especial de Cr$ 95.000.000,00
sua publicação, revogadas as disposições em para construção de casas populares em Santos,
contrário.
Monte Alegre e Fortaleza, nos Estados de São
Paulo, Pará e Ceará.
Discussão única da Redação Final das
EMENDA Nº 1
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
número 18, de 1957, que autoriza o Poder Executivo
Ao artigo 1º (Subemenda da Comissão de
a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial
de Cr$ 55.000.000,00 para construção de casas Finanças).
Dê-se a êste artigo a seguinte redação:
populares em Santos, Monte Alegre e Fortaleza, nos
“Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir,
Estados de São Paulo, Pará e Ceará (redação
oferecida pela Comissão de Redação, em seu pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$
95.000.000,00 (noventa e cinco milhões de
Parecer número 436, de 1957).
cruzeiros) para construção de casas populares
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
obedecida a seguinte discriminação:
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
a) Santos, no Estado de São Paulo – Cr$
a discussão. (Pausa).
30.000.000,00;
Encerrada.
b) Monte Alegre, no Estado do Pará – Cr$
Em votação.
5.000.000,00;
Os Senhores Senadores que aprovam a
c) Fortaleza, no Estado do Ceará – Cr$
Redação Final, queiram permanecer sentados. 20.000.000,00;
d) Pedreiras, no Estado do Maranhão – Cr$
(Pausa).
Está aprovada.
5.000.000,00;
É aprovada e vai à Câmara dos Deputados a
e) Codó, no Estado do Maranhão – Cr$
Redação Final constante do seguinte:
5.000.000,00;
f) Pôrto Murtinho, no Estado de Mato Grosso –
PARECER
Cr$ 5.000.000,00;
Nº 436, DE 1957
g) Sobral, no Estado do Ceará – Cr$
5.000.000,00;
h) Barra do São Francisco, no Estado do
Redação Final das emendas do Senado ao
Espírito Santo – Cr$ 5.000.000,00;
Projeto de Lei da Câmara, nº 18, de 1957.
i) Teresina, no Estado do Piauí – Cr$
(Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo).
5.000.000,00;
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j) Parnaíba, no Estado do Piauí – Cr$ 1955, de iniciativa da Câmara dos Deputados.
5.000.000,00;
Sala das Comissões, em 4 de junho de 1957.
k) Aracaju, no Estado de Serigpe – Cr$ – Ezechias da Rocha, Presidente. – Argemiro de
5.000.000,00.
Figueiredo, Relator. – Rodrigo Lôbo.
Total: Cr$ 95.000.000,00.
EMENDA Nº 2
Ao artigo 2º (Subemenda da Comissão de
Finanças).
Onde se diz:
“...nas cidades de Santos e Monte Alegre...”
Diga-se:
“...nas cidades de Santos, Monte Alegre,
Pedreiras, Codó, Pôrto Murtinho, Teresina, Parnaíba
e Aracaju...”
O SR. PRESIDENTE: – Para acompanhar, na
outra Casa do Congresso, o estudo das emendas do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara, número 18, de
1957, designo o nobre Senador Fausto Cabral.
Discussão única da Redação Final da emenda
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara, nº 267, de
1955, que institui o Dia da Saúde Dentária (redação
oferecida pela Comissão de Redação, em seu
Perecer número 437, de 1957).
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
a discussão. (Pausa).
Encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam a
Redação Final, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Está aprovada.
É aprovada e vai à Câmara dos Deputados, a
Redação Final constante do seguinte:

ANEXO AO PARECER Nº 437,
DE 1957
Redação Final da Emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara, número 267, de 1955, que
institui o Dia da Saúde Dentária.
Ao artigo 1º (Subemenda da Comissão de
Educação e Cultura).
Dê-se ao parágrafo único, dêsse artigo, a
seguinte redação:
“Parágrafo único. As comemorações serão
realizadas, em todo o território nacional, a 25 de
outubro de cada ano, sob o patrocínio do Serviço
Nacional de Educação Sanitária do Departamento
Nacional de Saúde, com a colaboração da União
Odontológica Brasileira e da Federação Nacional dos
Odontologistas”.
O SR. PRESIDENTE: – Designo o nobre
Senador Ezechias da Rocha para acompanhar na
Câmara dos Deputados, o estudo da emenda do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara, número 267,
de 1955.

Discussão única da Redação Final de Decreto
Legislativo número 52, de 1955, que aprova o têrmo
aditivo ao ajuste de serviços celebrados, em 18 de
janeiro de 1954, entre o Estado-Maior do Exército e
Benedito da Silva Cordeiro, para exercer as funções
de cartógrafo no mesmo Estado-Maior, ao qual o
Tribunal de Contas recusou registro em sessão de
PARECER
15 de março de 1955 (redação oferecida pela
Nº 437, DE 1957
Comissão de Redação, em seu Parecer nº 438, de
Redação Final da emenda do Senado ao 1957).
Projeto de Lei da Câmara, número 267, de 1955.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
(Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo).
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
A
Comissão
apresenta
a
Redação
a
discussão.
(Pausa).
Final
(fls.
anexas)
da
emenda
do
Senado ao Projeto de Lei número 267, de
Está encerrada.
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Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam a
Redação Final, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Está aprovada.
É aprovada e vai à promulgação, a Redação
Final constante do seguinte:
PARECER
Nº 438, DE 1957

Discussão única da Redação Final do Projeto
de Decreto Legislativo nº 56, de 1955, que aprova o
têrmo de contrato celebrado entre a Divisão do
Material do Ministério da Saúde e a firma Keller
Weber S. A. – Máquinas Comerciais e Gráficas –
para fornecimento de uma máquina de compor
“Intertype”, ao Colégio Pedro II – Internato (redação
oferecida pela Comissão de Redação, em seu
Parecer número 39, de 1957).

(Relator: Sr. Rodrigo Lôbo).
A Comissão apresenta a Redação Final (fl.
anexa) do Projeto de Decreto Legislativo, número 52,
de 1955, originário da Câmara dos Deputados.
Sala das Comissões, em 4 de junho de 1957.
– Ezechias da Rocha, Presidente. – Rodrigo Lôbo,
Relator. – Argemiro de Figueiredo.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
a discussão. (Pausa).
Encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam a
Redação Final, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Aprovada.
É aprovada e vai à promulgação a Redação
Final constante do seguinte:

ANEXO AO PARECER Nº 438,
DE 1957

PARECER
Nº 439, DE 1957

Redação Final do
Legislativo, nº 52, de 1955.

Projeto

de

Decreto

Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo,
Redação Final do Projeto de Decreto
número 52, de 1955, que aprova o têrmo aditivo do Legislativo número 56, de 1955.
ajuste de serviços celebrado entre o Estado-Maior do
Exército e Benedito da Silva Cordeiro.
(Relator: Sr. Rodrigo Lôbo).
A Comissão apresenta a Redação Final (fl.
Faço saber que o Congresso Nacional
anexa)
do Projeto de Decreto Legislativo número
aprovou nos têrmos do artigo 77, parágrafo 1º, da
56,
de
1955, originário da Câmara dos
Constituição Federal, e eu promulgo o seguinte:
Deputados.
DECRETO LEGISLATIVO
Sala das Comissões, em 4 de junho de 1957.
Nº – 1957
– Ezechias da Rocha, Presidente. – Rodrigo Lôbo,
Relator. – Argemiro de Figueiredo.
Art. 1º É aprovado o têrmo de 25 de fevereiro
de 1955, aditivo ao ajuste de locação de serviços,
ANEXO AO PARECER Nº 439,
celebrado a 18 de janeiro de 1954, entre o EstadoDE 1957
maior do Exército e Benedito da Silva Cordeiro, para
exercer a função de cartógrafo no mesmo EstadoRedação Final do Projeto de Decreto
Maior, e ao qual o Tribunal de Contas denegara
Legislativo
número 56, de 1955, que aprova o têrmo
registro em sessão realizada a 15 de março de 1955.
de
contrato
celebrado entre a Divisão do Material do
Art. 2º Êste decreto legislativo entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições Ministério da Saúde e a firma Keller Weber S. A. –
Máquinas Comerciais e Gráficas.
em contrário.
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Faço saber que o Congresso Nacional to Legislativo número 59, de 1956, de iniciativa da
aprovou nos têrmos do artigo 77, parágrafo 1º da Câmara dos Deputados.
Constituição Federal, e eu promulgo o seguinte:
Sala das Comissões, em 4 de junho de 1957.
– Ezechias da Rocha, Presidente. – Argemiro de
DECRETO LEGISLATIVO
Figueiredo, Relator. – Rodrigo Lôbo.
Nº ... – 1957
ANEXO AO PARECER Nº 440,
Art. 1º É aprovado o têrmo de contrato
DE 1957
celebrado a 9 de dezembro de 1954, entre a Divisão
do Material do Ministério da Saúde e a firma Keller
Redação Final do Projeto de Decreto
Weber S. A. – Máquinas Comerciais e Gráficas – Legislativo número 59, de 1956, que mantém a
para fornecimento ao Colégio Pedro II – Internato – decisão do Tribunal de Contas denegatória de
de máquina de compor “Intertype”.
registro ao contrato celebrado entre o Ministério da
Art. 2º Revogam-se as disposições em Educação e Cultura e a firma Construtora Hélios
contrário.
Limitada.
Discussão única da Redação Final do Projeto
de Decreto Legislativo nº 59, de 1956, que mantém a
decisão do Tribunal de Contas denegatória de
registro ao contrato celebrado entre o Ministério da
Educação e Cultura e a firma Construtora Hélios
Ltda., para obras de reparos e reforma nas
dependências da Escola Técnica Nacional (redação
oferecida pela Comissão de Redação, em seu
Parecer número 440, de 1957).
Está encerrada a sessão.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
a discussão. (Pausa).
Encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam a
Redação Final, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Está aprovada.
É aprovada e vai à promulgação a Redação
Final constante do seguinte:
PARECER
Nº 440, DE 1957
Redação Final do Projeto
Legislativo número 59, de 1956.

de

Decreto

(Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo).
A
Comissão
apresenta
a
Redação
Final (fl. Anexa) do Projeto de Decre-

Faço saber que o Congresso Nacional
aprovou nos têrmos do artigo 77, parágrafo 1º, da
Constituição Federal, e eu promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO
Art. 1º É mantida a decisão por que o Tribunal
de Contas, em sessão realizada a 23 de dezembro
de 1955, denegou registro ao contrato celebrado a
15 do mesmo mês e ano, entre o Ministério da
Educação e Cultura e a firma Construtora Helios
Ltda., para obras de reparos e reforma nas
dependências da Escola Técnica Nacional.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
Tem a palavra o nobre Senador Gaspar
Velloso, primeiro orador inscrito para esta
oportunidade.
O SR. GASPAR VELLOSO: – Senhor
Presidente, desisto da palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o
nobre Senador Abelardo Jurema, segundo orador
inscrito.
O SR. ABELARDO JUREMA *: – Senhor
Presidente, Senhores Senadores, algumas palavras
apenas, de comunicação à Casa.
O problema do alistamento eleitoral, em
pauta perante a opinião pública já por alguns dias,
foi hoje ventilado na reunião do Diretório Nacional
do Partido Social Democrático e, para alegria
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minha, que tenho nesta Casa me batido por sua
intensificação pelo país inteiro, foi aceita uma
proposição no sentido de se constituir uma comissão
de Senadores e Deputados das bancadas daquela
agremiação, para entrar em entendimento com os
partidos que têm representantes no Senado e na
Câmara, sejam da Maioria, sejam da Oposição.
Após êsses entendimentos, a comissão terá o
prazo de 15 dias para apresentar um relatório
completo das suas atividades e das observações
colhidas para a elaboração de trabalho que vise à
simplificação do alistamento eleitoral.
Foi assentado, também, que a comissão
entrará em articulação com a que já funciona no
Senado da República, sôbre o mesmo assunto.
Senhor Presidente, a matéria está sendo
assim tratada pelo Partido Social Democrático, com
o mais vivo interêsse, e estou certo de que todos os
partidos brasileiros, empenhados na vitalização do
regime democrático, darão sua contribuição para que
no próximo pleito, haja realmente um eleitorado
capaz de representar a vontade da Nação.
Tenho a prestar alguns esclarecimentos.
Quando, desta tribuna, apresentei Projeto que visa à
simplificação do processo de alistamento, não tive
outra intenção senão a de colaborar com os que
estudam o problema; não visei, nem objetivei
revalidação de títulos, ou outra medida capaz de
permitir a fraude ou o vício nas eleições. Propugnei
sempre, desde o momento em que ingressei no
Partido Social Democrático, em 1945, por uma
verdade eleitoral que desafie qualquer argumentação
em contrário.
No meu Projeto previ a substituição dos títulos
velhos por novos, com retrato, e, ainda à base de
estudos e indagações, incluirei novas modificações.
Não é, entretanto, o único Projeto em pauta;
há, na Câmara dos Deputados, proposições com
igual finalidade. A Comissão de Senadores e
Deputados, em entendimento com os outros
partidos, poderá chegar a uma média, a um
denominador comum, no sentido da simplificação do
alistamento eleitoral.
Para
completar
minhas
indagações
a respeito dêste problema, dirigi telegramas
aos
Presidentes
dos
Tribunais
Re-

gionais Eleitorais, e estou recebendo a resposta do
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Até 28
de maio próximo passado, foram inscritos 204.400
eleitores.
Senhor Presidente, Senhores Senadores,
havia e há, no alistamento do Distrito Federal, mais
de 900 mil eleitores e, embora tôdas as condições
favoreçam a obtenção do título, pelos meios de
transporte, pelo esclarecimento da imprensa, pelo
contacto mais permanente do homem com as
próprias autoridades federais, com os órgãos da
Justiça Eleitoral, o novo alistamento se faz ainda
com morosidade.
Estive ontem com o ex-Deputado Breno da
Silveira, homem de base eleitoral na zona rural do
Distrito Federal, que obteve doze mil votos como
candidato a Deputado Federal; não foi, entretanto,
eleito porque sua legenda não atingiu o quociente. É,
no entanto, conhecedor da realidade do Distrito
Federal, na sua zona rural. Está alarmado com os
resultados do alistamento até agora, porque êsses
204 mil eleitores, na sua grande maioria, residem
nos bairros mais próximos do centro da cidade, ou
nos próprios núcleos populosos do centro:
Copacabana, Lapa, Botafogo, etc. Disse-me êle
que o Tribunal Regional Eleitoral dispõe apenas de
um centro de alistamento na Avenida Getúlio
Vargas; e que homens residentes em Santa Cruz,
Bangu, Méier, Cascadura, ou outras zonas
suburbanas e rurais tinham que se transportar a
êsse Centro, a fim de, cumprido êsse dever cívico,
munir-se do título para votar. Estou convencido de
que os outros telegramas que, sem dúvida
receberei dos presidentes dos Tribunais Regionais
Eleitorais, não comunicarão resultados mais
animadores. No meu Estado, onde 250 mil
eleitores se achavam inscritos, até hoje apenas
7.400 estão com seus títulos atualizados; e dêsses
7.400 cinco mil e poucos são da própria cidade de
João Pessoa. Há um município que conta com 18
mil eleitores, e até agora tão-sòmente 96 pessoas
se alistaram.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Dá Vossa
Excelência licença para um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Ouço o
aparte do nobre colega.
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O SR. FERNANDES TÁVORA: – Infelizmente,
o alistamento tem-se processado de maneira
indesejável em quase todo o Brasil. Nós, do Ceará...
O SR. ABELARDO JUREMA: – É um Estado
potencialmente forte.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – ...até há
pouco tempo, umas duas semanas, tínhamos
inscritos apenas trinta e tantos mil eleitores. Quer
dizer que estamos em grande atraso e difìcilmente
poderemos inscrever novamente o eleitorado que já
possuíamos.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Agradeço a
colaboração de Vossa Excelência que, como
sempre, é das mais valiosas...
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Foi apenas
uma informação.
O SR. ABELARDO JUREMA: – ...para os que
expõem problemas nacionais.
Senhor Presidente, Senhores Senadores, não
basta êsse esfôrço nacional no sentido da
intensificação do alistamento eleitoral; é preciso dar
à Justiça EIeitoral os meios necessários para que se
movimente; e também é necessário que o Tribunal
Superior Eleitoral dirija-se aos Tribunais Regionais
Eleitorais, propondo providências que facilitem o
alistamento.
Há pouco conversava com um jornalista que
representa um brilhante jornal nesta Casa e
estranhávamos que, por ocasião das eleições, as
mesas eleitorais são distribuídas por tôdas as zonas
e bairros; e para o brasileiro que se alista, não há
senão postos centrais, obrigando a mobilização do
homem rural aos grandes centros, com despesas,
enfim; uma série de fatôres que não está em
condições de suportar.
Senhor Presidente, congratulo-me com os
Senhores Senadores e Deputados por êste passo
que dá o Partido Social Democrático, constituindo
uma comissão que, dentro de 15 dias, completada
sua missão, sugerirá algo que possa contribuir para
a verdade democrática no nosso País.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Faço votos
para que assim seja.

O SR. ABELARDO JUREMA: – Era o que
tinha a dizer, Senhor Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o
nobre Senador Francisco Gallotti, terceiro orador
inscrito.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI *: – Senhor
Presidente, poucas palavras proferirei; mas
serão ditas com o maior entusiasmo e com a maior
alegria.
Ante-ontem, 11 de junho, comemorou a nossa
Aeronáutica, o 26º aniversário do Correio Aéreo
Postal; e todo o Senado sabe, tôda a Nação conhece
o que tem sido a ação desbravadora do Correio
Aéreo Nacional.
Com estas palavras de congratulações muito
sinceras para com o Ministério da Aeronáutica, levo
nossa saudação, desde o Brigadeiro Eduardo
Gomes, o maior bandeirante dos céus do Brasil
nesse serviço, ao mais modesto funcionário, ao mais
modesto soldado da Aeronáutica que tenha
contribuído para êsse objetivo.
Os serviços prestados ao interior de nossa
Pátria pela Aeronáutica, no setor aeropostal, todo
o Brasil é dêles testemunha; e também todo o
Brasil é-lhe grato e faz votos para que nossa
Aeronáutica prossiga, nesse serviço, para o bem
da Pátria.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V.
Exa. um aparte? (Assentimento do orador) – V. Exa.
representa o pensamento de todos os brasileiros. O
serviço do Correio Aéreo Nacional é das melhores
coisas que já se fêz no Brasil.
O SR. NÉLSON FIRMO: – Muito bem.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Senhor
Presidente, com o aparte do nobre Senador
Fernandes Távora, encerro minhas palavras. (Muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Gomes de Oliveira, quarto orador inscrito
para esta oportunidade. (Pausa).
Não se achando S. Exa. presente, dou a
palavra ao ilustre Senador Gilberto Marinho, quinto
orador inscrito. (Pausa).
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Também não se achando presente Sua
Excelência, tem a palavra o nobre Senador Mem de
Sá, sexto orador inscrito.
O SR. MEM DE SÁ: – Senhor Presidente,
Senhores Senadores, antes de iniciar o tema da
oração que pretendo proferir, quero, ainda em
tempo, corrigir imperdoável omissão desta Câmara,
por não haver, na data oportuna, comemorado, como
deveria, o aniversário de um dos órgãos da Imprensa
brasileira que mais alto têm elevado o prestígio e a
cultura do jornalismo em nossa terra.
Refiro-me, como todos evidentemente já
compreenderam, ao aniversário do “Diário de
Notícias”, que ontem transcorreu.
O SR. NÉLSON FIRMO: – Faço minhas as
palavras de V. Exa.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Dá o
nobre orador licença para um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Pois não.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Ontem, ao fim da sessão, pedi a palavra justamente
para saudar, pela passagem de mais um aniversário,
o “Diário de Notícias”, que teve à sua frente um
grande brasileiro, filho do Rio Grande do Norte, o Dr.
Orlando Dantas. Desavisei-me, entretanto, um
pouco, porquanto já o Senhor Presidente anunciava
a Ordem do Dia para hoje, quando pretendi usar a
tribuna e S. Exa. não me pôde atender. Vossa
Excelência, nesta oportunidade, está – poderei dizer
– em nome da Casa, suprindo brilhantemente minha
falta.
O SR. MEM DE SÁ: – Muito agradecido a V.
Exa.
Senhor Presidente, jornais como o “Diário de
Notícias”, não precisam de comemorações especiais,
porque cotidianamente todos os nacionalistas do
País rendem preito de admiração e reconhecimento
a esse órgão que tem contribuído tanto para a
grandeza da Pátria e a dignidade da nossa
Imprensa. (Muito bem!)
O SR. OTHON MÄDER: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Com satisfação.

O SR. OTHON MÄDER: – Associo às
homenagens que V. Exa. presta ao “Diário de
Notícias” os aplausos da União Democrática
Nacional. Nosso partido manifesta, neste ensejo, sua
admiração pelos relevantes serviços que êsse jornal
vem prestando ao País.
O SR. MEM DE SÁ: – Agradecido a V. Exa.
Dêsse jornal nada é necessário dizer.
Todos conhecem sua história, todos sabem que
Orlando Dantas foi figura exponencial, como
caráter, como cultura, como abnegação a ideais,
como nobreza de alma, como espírito de serviço
à coletividade.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Com muito prazer.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Senador
Mem de Sá: quero que, na homenagem prestada ao
grande matutino “Diário de Notícias”, figure também
minha agremiação, o Partido Social Democrático,
que, embora não seja dos que mereçam as melhores
críticas dêsse órgão da nossa Imprensa, muito
admira um periódico que sabe lutar pelos interêsses
nacionais. Formulo, assim, os melhores votos pelo
constante progresso do jornal que V. Exa. tão bem
está definindo perante o Senado.
O SR. MEM DE SÁ: – Agradecido pelo
honroso aparte de Vossa Excelência.
A obra de Orlando Dantas mereceu de Deus a
recompensa de ser continuada. Seus sucessores
mantêm, inflexível e religiosamente, a linha de
tradição que êle traçou. Realmente, as homenagens
que, na pobreza de minhas palavras...
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não
apoiado.
O SR. NÉLSON FIRMO: – Não seja
modesto.
O SR. MEM DE SÁ: – ...tento render – devem
ser dirigidas – à digníssima viúva daquele insigne
jornalista, a Sra. D. Ondina Portela Ribeiro Dantas,
a seu filho, o jovem, mas amadurecido jornalista,
João Portela Ribeiro Dantas, e, sobretudo, àquele
corpo excepcional de redatores, que constituem
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no jornal referido, verdadeira elite de pensamento e
de ação, chefiados pela figura ímpar de cultura e
dignidade cívica que é o Sr. Prudêncio de Morais
Neto e ao Sr. Heráclio Sales, chefe da Seção
Política, sem dúvida a que mais avulta e caracteriza
aquela fôlha.
Os nossos votos, como Senadores, não
podem deixar de alcançar também o representante
do “Diário de Notícias” nesta Casa, um dos
jornalistas que mais sabem conquistar a afeição e
o aprêço de todos nós – o Senhor Castejon
Branco.
Fica, portanto, registrado que a falta do voto
de congratulações, que representa uma tradição
da Casa para todos os jornais que dela são
dignos, não significa, em verdade, desaprêço, nem
mesmo esquecimento, e só se pode explicar por
esta forma: o “Diário de Notícias” está de tal
maneira no coração de todos os democratas e
nacionalistas do Brasil, que é todos os dias
reverenciado e cultuado.
O SR. CUNHA MELLO: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Com todo o prazer.
O SR. CUNHA MELLO: – Em nome do meu
Partido e, especialmente, no meu, quero que V. Exa.
nos associe às homenagens hoje prestadas ao
“Diário de Notícias”, cuja campanha em prol do
regime democrático brasileiro tem sido das mais
sadias e das mais dignas.
O SR. MEM DE SÁ: – Muito obrigado. Vossa
Excelência dá a estas desalinhadas frases o fecho
de ouro que o “Diário de Notícias” merece.
O SR. CUNHA MELLO: – Dou testemunho
do meu aprêço real, sincero e comprovado às
atitudes do “Diário de Notícias”, desde o tempo do
seu grande diretor, o saudoso Doutor Orlando
Dantas.
O SR. MEM DE SÁ: – Agradecido a V. Exa.
O SR. NÉLSON FIRMO: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Com todo o prazer.
O
SR.
NÉLSON
FIRMO:
–
Sem
desaprêço a nenhum dos outros órgãos de

publicidade do País, o “Diário de Notícias” foi o único
que, na Ditadura, não recebeu subvenção. É jornal
sério, e nisto reside o maior elogio que se possa
fazer a um periódico.
O SR. MEM DE SÁ: – É um dos seus títulos
de glória.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Com muita honra
recebo todos os apartes que Vossa Excelência me
queira dar.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Obrigado a
V. Exa. Desejo apenas, dar uma explicação, com
referência ao aparte do nobre Senador Nélson Firmo.
Quando Sua Excelência asseverou ter sido o “Diário
de Notícias” o único jornal carioca que, durante a
Ditadura,
não
recebeu
subvenção,
notei,
imediatamente, pelos olhares do representante do
“Correio da Manhã”, que algo havia a esclarecer.
O SR. NÉLSON FIRMO: – Eu disse “sem
desaprêço”.
O
SR.
FRANCISCO
GALLOTTI:
–
Esclareceu-me o representante daquele matutino
que o “Correio da Manhã”, durante a Ditadura,
também não recebeu qualquer subvenção do
Govêrno.
O SR. NÉLSON FIRMO: – Exalto, igualmente,
essa atitude do “Correio da Manhã”.
O SR. MEM DE SÁ: – Honras sejam rendidas
a quem as merece.
O SR. NÉLSON FIRMO: – Já são dois os
jornais que não receberam subvenção.
O SR. MEM DE SÁ: – Senhor Presidente,
Senhores Senadores, desejo comentar hoje, a
situação extremamente delicada que se está criando
perante a opinião pública por causa do silêncio que o
Govêrno mantém em tôrno do chamado convênio
para a importação de um milhão e oitocentas mil
toneladas de trigo da Norte-América.
O convênio da importação dos excedentes de
trigo norte-americano está sendo mantido dentro de
um sigilo inexplicável; e é por causa dêsse
sigilo que começam a aparecer, na Imprensa
do Rio de Janeiro, indagações, interroga-

– 240 –
ções e suspeitas de tôda espécie e da mais alta
gravidade.
O “Jornal do Brasil”, cuja tradição de seriedade
não precisa ser ressaltada, no dia 31 de maio,
dedicou ao assunto magnífico editorial, em que focou
alguns dêsses aspectos e, confessando a
insegurança em que se achava, a respeito de muitos
pormenores, formulou várias interrogações, tôdas
desabonatórias para o Brasil e as condições da
política econômica nacional.
O Ministério das Relações Exteriores, tendo
em vista as acusações formuladas naquele editorial,
forneceu uma nota, esclarecendo alguns dos pontos
focados e prometendo completar a nota com
informações novas, capazes de desfazer tôdas as
dúvidas.
A parte enviada pelo Itamarati, realmente bem
feita, foi publicada no dia 5 de junho, mas a segunda,
tão necessária como a primeira, e que era a
prometida, até agora não chegou à Imprensa;
portanto, continua desconhecida.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Permito-me comunicar ao nobre
orador que a hora do Expediente está a esgotarse.
O SR. CUNHA MELLO (pela ordem): –
Senhor Presidente, o Senado sempre ouve com
grande prazer o nobre Senador Mem de Sá.
Requeiro a V. Exa. consulte o Plenário sôbre se
consente na prorrogação regimental da hora do
Expediente, a fim de que Sua Excelência continue o
seu discurso.
O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba
de ouvir o requerimento do nobre Senador Cunha
Mello.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Continua com a palavra o nobre Senador Mem
de Sá.
O SR. MEM DE SÁ: – Senhor Presidente,
fiquem registrados os meus agradecimentos ao
Senado e ao eminente Líder do Partido Trabalhista
Brasileiro, o digno Senador Cunha Mello.
Em face da situação de obscuridade,
no
tocante
à
importação
do
trigo,
a

que eu vinha aludindo, a “Tribuna da Imprensa”,
dentro daquela linha de independência e
combatividade tão suas característica, formulou,
anteontem, novas interrogações e suspeitas,
desafiando o Govêrno ao debate e esclarecimento, já
agora indispensáveis.
Entre
outras
afirmações
do
órgão
oposicionista, está a de que, em começos dêste ano,
o digno Deputado catarinense Waldemar Rupp
solicitou, do Govêrno Federal, informações sôbre o
assunto, inclusive a cópia do Convênio, e que tais
informações e tal cópia lhe haviam sido denegados,
sob o pretexto de se tratar de documento reservado.
Não posso compreender, Senhor Presidente e
Senhores Senadores, haja reservas ou sigilos em tal
caso. Cumpre distinguir, em matéria de convênios e
acôrdos, aquêles de natureza política ou de natureza
militar, que envolvem questões de segurança
nacional, e aquêles outros, referentes a transações
ou a intercâmbio comercial.
Justifica-se, compreende-se, é quase óbvio,
que os primeiros contenham cláusulas e pormenores
que não devam vir a público, sob pena de inutilizálos, precisamente pela natureza de que se revestem;
mas convênios e acôrdos referentes a transação
comercial, a empréstimos e financiamentos, não
podem, em hipótese nenhuma, ser considerados
sigilosos e reservados; e eu temo cair no chavão,
relembrando, com a velha frase de Cavour, que os
dinheiros públicos devem ser tratados em redomas
de vidro.
No caso vertente, como terei oportunidade de
demonstrar, a transação encerra, pura e
simplesmente, um empréstimo feito de Govêrno a
Govêrno. Não se compreende, pois, pela espécie da
transação, que o Govêrno oculte ou sonegue ao
conhecimento da coletividade qualquer de seus
aspectos; e o só fato de se aludir a qualquer cláusula
sigilosa, desperta, lógica e naturalmente, as mais
legítimas suspeitas.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Com satisfação.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Desejaria que V. Exa., para tornar mais
precisa
a
natureza
dessas
informações,
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declarasse – tenho a impressão de que não ouvi
bem – qual o órgão da administração pública que se
recusou a prestá-las.
O SR. MEM DE SÁ: – Não estou afirmando,
Senhor Senador. A "Tribuna da Imprensa" é que, na
edição de ante-ontem publicou a notícia de que o
Deputado catarinense Waldemar Rupp solicitou
informações, creio que ao Ministério da Fazenda, e
este se negou a prestá-las.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Minha
interpelação a V. Exa., interrompendo seu brilhante
discurso, não significa oposição aos têrmos em que
o nobre colega se expressa. Desejo, ùnicamente,
elucidar-me de forma e fazer um juízo mais seguro
sôbre as responsabilidades, mesmo porque, de certo
ponto de vista, afino com. Vossa Excelência.
O SR. MEM DE SÁ: – Muito obrigado a V. Exa.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Entendo o seguinte: no que se refere a quaisquer
tratados ou ajustes de natureza secreta, não são
êles mais permitidos, pela Carta das Nações Unidas.
Pode ocorrer que entre os membros do Corpo
Diplomático, no nosso país ou fora dêle, existam
cifras e sigilo de correspondência; mas ajustes e
tratados, quando secretos, vão contra os princípios
estabelecidos naquela Carta.
O SR. MEM DE SÁ: – Obrigado pelo aparte de
V. Exa.
Aliás o Itamarati, corno tive oportunidade de
referir, começou a prestar informações ao "Jornal do
Brasil". Depois, suspendeu-as e deixou de
esclarecer, na parte publicada, inúmeros aspectos
essenciais da questão.
Ora, se o "Jornal do Brasil" e a "Tribuna da
Imprensa", nas notas divulgadas, laboraram em
equívocos, incidiram em confusão ou tiraram
conclusões menos exatas, culpa não lhes cabe, mas
sim ao Governo, por manter até agora sigiloso um
negócio que devia ser público, desde o primeiro
momento.
De resto, é um mandamento da democracia
a sensibilidade dos governos à opinião pública
e a pressa que êles se devem dar em correr ao
encontro da Imprensa e dos Parlamentos, esclare-

cendo tôdas e quaisquer dúvidas ou equívocos que
pairem a respeito de qualquer negócio de interêsse
social.
Assim, portanto, Senhor Presidente, o que se
impõe e constitui objetivo principal da minha vinda à
tribuna, é reclamar do Govêrno notas e
esclarecimentos completos e amplos, inclusive a
publicação do Convênio, no seu texto integral, para
que sôbre êle se possa fazer luz e tecer críticas com
segurança e base, sem envolver o Govêrno e os
responsáveis pela gestão dos negócios públicos em
suspeitas infundadas.
A mim me repugna levantar qualquer
suspeição sôbre os eminentes homens públicos que
dirigiram êsse Convênio, mas serei forçado a
desconfiar de que nem tudo convém ser conhecido,
se mantido o segrêdo até aqui existente.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permite V. Exa. mais um aparte? (Assentimento do
orador) – Estou de acôrdo com V. Exa. sob certos
aspectos. Tenho convicção de que o Govêrno sairse-á muito bem e prestará explicações, desejadas
não só por V. Exa., mas por todos nós. Creio que o
Chefe da Nação virá a público, satisfazendo a Vossa
Excelência, sobretudo tratando-se de negócio
efetuado com os Estados Unidos da América do
Norte. Geralmente essas transações prejudicam o
Brasil, porque eles nos impõe as condições, o preço
e a entrega das matérias-primas. Daí por que, como
nacionalista, reforço o apêlo sensato e razoável de
V. Exa., certo, porém, de que o Govêrno ficará a
cavaleiro de qualquer suspeita.
O SR. MEM DE SÁ: – Agradecido a V. Exa.
Sabem todos qual o Convênio a que
me refiro. Trata-se do Convênio de compra, pelo
Brasil, de um milhão e oitocentas mil toneladas dos
excedentes de trigo que o Govêrno americano tem
estocado. Do que se conhece e da parte que o
Itamarati já desvendou, podem ser, desde já,
deduzidas algumas conclusões seguras. A primeira,
é de que, no fundo, o Brasil não teve por objetivo
comprar trigo, mas, na realidade, o que visou foi
contrair e obter empréstimo em cruzeiros do Govêrno
norte-americano.
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Mais adiante demonstrarei que o Brasil não
precisava adquirir trigo em tão grande quantidade; o
objetivo fundamental foi o da obtenção dêsse
empréstimo, não em dólares, mas em moeda
nacional. Êsse empréstimo foi feito de Govêrno a
Govêrno, embora com a intervenção de órgãos
paraestatais, como o Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico e o Eximbank, com a
finalidade, como disse, do financiamento, em
cruzeiros, de obras no Brasil.
Via de regra, nos últimos anos, os empréstimos
têm sido feitos em dólares e representados por bens de
produção, por capitais, no sentido técnico, que nos
chegam para o desenvolvimento econômico do Pais.
No caso vertente, o objetivo foi outro. A grande
dúvida que persiste – e essa é a segunda conclusão
a que quero chegar – dúvida motivada pela falta de
informações oficiais, está em saber com que moeda
o Brasil terá de pagar êsse trigo.
O financiamento será feito em cruzeiros, mas
o pagamento, do Brasil aos Estados Unidos, a meu
ver será feito, realmente, em dólares.
A nota do Itamarati reza, no item 16, que o
empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico constitui uma segunda etapa da parte
financeira da operação, e é regulamentado por ajuste
especifico entre os dois, Bancos o BNDE e o
EXIMBANK para pagamento em dólares ou
cruzeiros, a critério do Govêrno Brasileiro.
Contraria, entretanto, o que afirma o Govêrno,
no Item 16, a declaração dos Itens 23, 24, 27 e 29 da
mesma Nota.
Vou lê-los para V. Exas., a fim de que
acompanhem o meu pensamento.
Explicando a constituição de um fundo de
garantia no Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico, prescreve o Item 23 que essa reserva se
destinará ao pagamento do trigo que agora
recebemos, e se constituirá da diferença entre os
juros que o Brasil deve, pelos empréstimos, e os
juros que o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico vai auferir dos empréstimos que fizer.
Para que êsse fundo de garantia? Explica-o o
Item 24:

"24 – A constituição dêsse "Fundo de
Reserva" tem por objetivo cobrir o risco
financeiro que existirá na medida em que o
cruzeiro sofra depreciação em relação à
taxa de cruzeiro 67 por dólar, uma vez que a
equivalência cruzeiro-dólar, vigorante à data das
entregas do cereal, será mantida ao longo
de 40 anos de prazo de amortização do débito
respectivo".
Logo adiante, esclarece o Item 25:
"25 – Em outras palavras, isto significa
que se daqui a 10 anos no momento de pagar
uma amortização de, digamos, 1 milhão de
dólares, o cruzeiro estiver cotado a 90 para o
dólar, o pagamento será de 90 milhões de
cruzeiros e não de 67 milhões. Inversamente,
se o cruzeiro estiver a 50, pagar-se-á apenas 50
milhões".
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permita V. Exa. interrompe-lo?
O SR. MEM DE SÁ: – Com prazer.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Estou
compreendendo
a
exposição
de
Vossa Excelência, mas não vi inconveniente, até
esta altura. Desejaria, se possível, que V.
Exa. me dêsse uma lição proveitosa, professor que
é.
O SR MEM DE SÁ: – Tiro conclusões do que
até agora se conhece.
O Govêrno brasileiro afirmou que a transação
era altamente favorável, porque se tratava
de obter trigo, cuja taxa de conversão seria de Cr$
67,00 por dólar, pagável durante 40 anos, em
dólares ou cruzeiros, a critério do Govêrno. Como
acabei de demonstrar, o pagamento será sempre
realmente, em dólares. Se daqui a 10 anos, como
afirma o Itamarati, o dólar estiver a Cr$ 90,00, a
amortização se fará nessa base. Pagando-se,
embora, em cruzeiros, obedecer-se-á a uma taxa
que permitirá a conversão ao dólar pelo câmbio do
dia.
O Govêrno está, efetivamente, comprando
trigo, que pagará em dólar ou no equivalente em
dólar – o que e a mesma coisa.
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O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Foi o
que depreendi, desta última parte.
O SR. MEM DE SÁ: – Perguntou-me V. Exa.
se haveria nisto inconveniente; e eu respondo, desde
já, que há um, e muito grave.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não
perguntei sôbre a conveniência ou não. Queria
apenas elucidar-me, para ficar bem inteirado quanto
a essas transações, sôbre as quais também terei de
me manifestar, na oportunidade. Sabe o nobre
colega, que eu, nesta Casa, olho com espírito crítico
os negócios que teremos de entabular com os
Estados Unidos, não por má vontade para com
aquêle país.
O SR. MEM DE SÁ: – Em absoluto; por
excesso de boa vontade... O Itamarati, aliás,
descobriu um novo eufemismo: diz que a transação
será feita em "cruzeiro de poder aquisitivo
constante".
Ora, cruzeiro de poder aquisitivo constante em
relação a quê? Em relação ao dólar? Isto quer dizer
que a amortização será feita sempre de acôrdo com
a taxa de conversão do dia; portanto, em dólar,
realmente, ou na quantidade de cruzeiros
correspondente ao dólar.
O SR. FERNANDO TÁVORA: – É claro,
insofismável.
O SR. MEM DE SÁ: – Agradecido a V. Exa.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permite V. Exa. mais um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Com prazer. Resta-me,
entretanto, pouco tempo
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Serei
breve. Não assumimos a obrigatoriedade do
pagamento em dólares. Teremos, isto sim, que
restituir a diferença decorrente da desvalorização
do cruzeiro e a valorização do dólar, ou
reciprocamente.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – De qualquer
forma o pagamento será em dólar.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não
em espécie – é o que informo do exposto.
O SR. MEM DE SÁ: – A razão de
ser da operação é uma só – forne-

cer recursos em cruzeiros ao Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico.
O SR. LOURIVAL FONTES: – Permite V. Exa.
um aparte? (Assentimento do orador) – Recebi,
ontem, do Itamarati, o processo referente ao Acôrdo
sôbre o trigo, firmado entre o Brasil e os Estados
Unidos da América do Norte, cuja vigência terminou
em 31 de dezembro do ano passado. Não ratificado,
porque não chegou, em tempo, ao Parlamento, teve
prorrogado o seu término para 30 de março do
corrente ano. Só ontem, entretanto, decorridos mais
de dois meses, recebi o processo para relatar, já
evidentemente, fora de oportunidade porque o prazo
expirou. É norma dos Estados Unidos adquirir os
excedentes
do
trigo
para
redistribuí-los,
gratuitamente,
entre
as
nações
menos
desenvolvidas. Têm-no feito, por exemplo, com a
Índia. O Brasil, ao contrário, adquiriu trigo, em boas
bases – pagamento em dólar ou em cruzeiros; e está
anunciado que o pagamento em dólar, feito à base
de 67 cruzeiros, no mesmo dia foi revendido, pela
Embaixada Americana, a 63 cruzeiros; com lucro,
portanto, de quatro cruzeiros.
O SR. MEM DE SÁ: – É uma das afirmações
decorrentes da falta de esclarecimentos do Govêrno.
Na realidade é assim.
O SR. LOURIVAL FONTES: – Segundo, o
montante em dólares e em cruzeiros está previsto no
Plano de desenvolvimento econômico brasileiro, para
ser distribuído a emprêsas privadas, em favor do
desenvolvimento do comércio, da indústria e da
agricultura. Até agora, porém, não foi esclarecido a
que emprêsas e instituições se distribuiu êsse
crédito. Por outro lado, desejaria saber até onde
êsse Acôrdo, – que é realmente nocivo, porque o
trigo é vendido a preço mais alto que o argentino ou
o uruguaio – é prejudicial à indústria e à produção do
trigo brasileiro.
O SR. MEM DE SÁ: – Agradecido a Vossa
Excelência.
Senhor Presidente, o eminente Senador Lourival
Fontes adiantou-se acêrca de diversos aspectos
que pretenda focar. O primeiro é precisamente
êste: o objetivo da operação é fornecer re-
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cursos, em dinheiro, ao Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico. Como afirmou a
Imprensa, o Govêrno norte-americano nos vendeu
êsse excedentes baseado na Lei número 480 do
Senado daquela grande nação amiga. Ora, essa lei
teve por finalidade permitir o escoamento dos
imensos estoques de trigo e outros cereais
acumulados pelo govêrno norte-americano, o que
tem sido feito, em diversos casos, de forma
inteiramente graciosa. No Brasil, entretanto, foi
estabelecido, desde logo, que seriam recebidas as
toneladas de trigo por um dólar cuja taxa de
conversão, para efeito de empréstimo ao Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico, reparem
bem, é de 67 cruzeiros. O Govêrno brasileiro,
portanto, o que visou foi obter recursos para o Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico. Por que
assim procedeu?
Porque essa instituição está sem os recursos
criados em lei, para que cumpra as suas finalidades
e atribuições.
Realmente, o Congresso votou o ano passado,
como já o fizera, em outros exercícios, impostos
adicionais e sôbre lucros extraordinários, cujo
destino seria alimentar o. Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico. Êsses recursos,
porém, lá não chegam; ficam no Tesouro e são
tragados pela voragem dos gastos imoderados,
deixando o órgão de desenvolvimento da economia
nacional privado dos elementos que lhe: são
indispensáveis.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Dá V.
Exa. licença para um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Com todo o prazer.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – É
possível que V. Exa. tenha tôda a razão nas
ponderações que está fazendo, mas, indago: não tem a
impressão de que o Banco do Desenvolvimento
Econômico, chamado, como está sendo, para enfrentar
as grandiosas obras que figuram nas chamadas metas
do Presidente da República, tais como as de Furnas e
da barragem de Três Martas, não dispõe, pelo menos
de imediato, do dinheiro necessário para iniciá-las, e
daí essa operação?
O SR. MEM DE SÁ: – O Banco
não dispõe de meios, porque o Govêr-

no não tem feito os recolhimentos. O montante desta
operação soma, para o Banco de Desenvolvimento
Econômico, oito bilhões de cruzeiros. Mais que isto
deve o Govêrno ao estabelecimento de crédito. Mais
de oito bilhões de cruzeiros deixou de recolher, de
modo que a operação foi ditada, precisamente, por
êsse motivo. Precisamos promover as suas obras de
imortalização e não tendo o Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico os recursos, o Govêrno
realizou a operação do trigo, que corresponde a um
verdadeiro empréstimo, para lhe fornecer aquilo que
a Fazenda Nacional deixou de dar, descumprindo a
lei.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permite V. Exa. outro aparte? (Assentimento do
orador) – Estou apenas fazendo ligeira ponderação
ao discurso que está proferindo. Não parece a Vossa
Excelência que êsse alvitre do Govêrno, merecedor
de nossos reparos, sob certo ângulo, por deficiente,
não deixa, contudo, de ser medida hábil, para
enfrentar a difícil conjuntura financeira em que se
encontra para atender a essas obras fundamentais
para o Brasil?
O SR. MEM DE SÁ: – Lembro a Vossa
Excelência que, de acôrdo com a citada Lei número
480 e com os exemplos que o nobre Senador
Lourival Fontes acaba de referir, o Govêrno
americano tem dado êsse trigo de graça a outras
Nações.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Realmente; o que diz V. Exa. é fato, mas não
queremos receber esmola do Govêrno americano.
Ou o Govêrno brasileiro compra o trigo porque
precisa e paga aos americanos, ou então não
precisa e, nesse caso, não compra e vai importar da
Argentina ou do Uruguai, o que me parece muito
mais sensato.
O SR. MEM DE SÁ: – Responderei ao aparte
de V. Exa.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Nesse aspecto acompanho o Governo brasileiro,
não o americano; dele não que-remos receber
esmolas.
O SR. MEM DE SÁ: – Divirjo, totalmente, de
V. Exa. Não acompanho as más transações
do Govêrno Brasileiro. O responsável é o Govêrno
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Brasileiro, que não sabe defender os interêsses do
Brasil, e não o norte-americano, que defende seus
interêsses. Aliás, está no seu papel. Não culpemos,
portanto, quem não tem culpa. Tenhamos coragem
de responsabilizar aqueles que são culpados pelas
transações do Brasil, nesse caso, como em todos os
outros.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não
estou dizendo o contrário, apenas observo que se o
Govêrno dos Estados Unidos está no seu papel,
também o Govêrno brasileiro está no de recusar
esmola.
O SR. MEM DE SÁ: – Senhor Presidente, em
primeiro lugar – dizia eu – o Govêrno americano tem
interesse em se desfazer desses estoques, cuja
conservação custa somas imensas; segundo, o
Brasil não tinha necessidade de importar essa
quantidade de trigo e, muito menos, comprá-lo em
moeda forte, em dólar...
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Isso é
outra coisa.
O SR. MEM DE SÁ: – ... porque nossa
situação trigueira é amplamente favorável e a
situação internacional do trigo é promissora para os
países importadores como declarou o Ministro
Macedo Soares, na Mensagem enviada ao Senado,
à qual se referiu há pouco o nobre Senador Lourival
Fontes.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – As
razões
de
Vossa
Excelência
aí
são
ponderabilíssimas.
O SR. MEM DE SÁ: – Veja Vossa Excelência
a soma das parcelas de que disporemos, era
conseqüência de convênios: A produção nacional,
dêste ano, foi de oitocentos mil toneladas
comerciáveis.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Lembro ao nobre orador que só dispõe
de dois minutos para terminar sua oração.
O SR. MEM DE SÁ: – Vou terminar, em parte,
Senhor Presidente, e prosseguirei após a Ordem do
Dia.
Anuncia-se uma safra ainda mais volumosa para
o próximo ano; li, ainda ontem, que Santa Catarina
terá um aumento da área cultivada, para a próxi-

ma safra, 30 por cento maior do que a anterior.
Quanto ao trigo argentino, de acôrdo com o convênio
internacional, devemos importar um milhão e
duzentas mil toneladas; de trigo uruguaio, trezentas
mil; da Norte América, ainda temos, por fôrça de
convênio, cuja ratificação acaba de ser pedida ao
Senado, de comprar mais cento e trinta mil
toneladas. Somando essas parcelas e mais
seiscentos mil que vamos receber em conseqüência
do novo convênio, teremos, em 1957, 1958 e 1959,
um total de três milhões de toneladas para um
consumo de dois milhões e quatrocentos a dois
milhões e quinhentos mil toneladas. Restam,
portanto, quinhentos ou seiscentos mil toneladas de
excesso que correspondem, a conclusão desta
operação – prometida, em conseqüência do
convênio que estou apreciando.
Vê V. Exa., Sr. Presidente, que estamos
comprando aquilo de que não temos necessidade, e
tudo isso para quê? Para fornecermos recursos ao
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico. Por
quê? Porque o Govêrno não entrega a essa
autarquia os impostos que a lei criou para tal
objetivo.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Lembro ao nobre Senador estar
esgotado o tempo de que dispunha.
O SR. MEM DE SÁ: – Senhor Presidente,
tendo em vista a advertência amiga de V. Exa.,
encerrarei, de momento, esta oração, para concluí-la
– e falta pouco – apôs a Ordem do Dia. (Muito bem.
Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Não há mais oradores
inscritos. (Pausa). Lembro aos Senhores Senadores
a reunião do Congresso Nacional, às 21 horas, para
apreciação de veto presidencial.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
sessão. Designo para a de amanhã a seguinte:
ORDEM DO DIA
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara,
número 304, de 1953, que permite a admissão de
pessoas jurídicas nas Cooperativas de Transportes
de Passageiros e de Cargas, tendo Pare-
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cores (números 374 a 376, de 1957) das Comissões:
de Constituição e Justiça, favorável; de Legislação
Social, contrário, com voto em separado do Senhor
Senador Tarcísio Miranda; e de Economia, favorável.
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara,
nº 390, de 1956, que cria o Museu Nacional de
Imigração e Colonização na cidade de Joinvile,
Estado de Santa Catarina, e dá outras providências,
tendo Pareceres favoráveis, sob números 385 a 387,
de 1957, das Comissões: de Constituição e Justiça;
de Educação e Cultura; e de Finanças.
Discussão única do Projeto de Decreto
Legislativo número 5, de 1957, originário da Câmara
dos Deputados, que aprova o contrato celebrado entre
o Departamento Nacional de Estradas de Ferro e a
Sociedade Ipiranga de Engenharia e Comércio
Limitada, para a construção da uma ponte rodoferroviá-

ria sôbre o rio de Contas, em Itajuru, Estado da
Bahia, contrato a que o Tribunal de Contas recusou
registro em sessão de 20 de setembro de 1955,
tendo Pareceres favoráveis sob números 433 e 434,
de 1957, das Comissões: de Constituição e Justiça;
e de Finanças.
Discussão única do Projeto de Resolução
número 10, de 1957, da Comissão Diretora, que
transfere Elza Freitas Portal e Silva da carreira de
taquígrafo para a de Redator, do quadro da
Secretaria do Senado Federal (incluído em Ordem
do Dia em virtude de dispensa de interstício
concedida na sessão anterior a requerimento do
Senhor Senador Lima Guimarães), tendo Parecer
favorável da Comissão de Constituição e Justiça.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 16 horas e 40 minutos.

58ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 14 DE JUNHO DE 1957
PRESIDÊNCIA DOS SENHORES APOLÕNIO SALLES E VICTORINO FREIRE
Às 14 horas e 30 minutos acham-se presentes
os Srs. Senadores:
Vivaldo Lima – Mourão Vieira – Cunha
Mello – Prisco dos Santos – Remy Archer – Victorino
Freire – Waldemar Santos – João Mendes –
Leônidas Mello – Onofre Gomes – Fausto
Cabral – Fernandes Távora – Kerginaldo Cavalcanti
– Sérgio Marinho – Reginaldo Fernandes – Abelardo
Jurema – Argemiro de Figueiredo – Apolônio
Saltes – Nelson Firmo – Ezechias da Rocha –
Freitas Cavalcanti – Júlio Leite – Lourival
Fontes – Neves da Rocha – Juracy Magalhães –
Carlos Lindenberg – Attilio Vivacqua – Ary Vianna –
Sá Tinoco – Lutterbach Nunes – Tarcisio de
Miranda – Alencastro Guimarães – Caiado
de Castro – Gilberto Marinho – Lima Guimarães –
Linneu Prestes – Lino de Mattos – Frederico
Nunes – Sylvio Curvo – João Villasbôas
– Filinto Müller – Othon Mäder – Gaspar
Velloso – Gomes de Oliveira – Francisco
Gallotti – Mem de Sá – Lameira Bittencourt.
(47).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de
presença acusa o comparecimento de 47 Srs.
Senadores. Havendo número legal. está aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Francisco Gallotti, servindo de 2º
Secretário, procede à leitura da Ata da sessão
anterior que, posta em discussão, é sem debate
aprovada.

O Sr. 1º Suplente, servindo de 1º Secretário, lê
o seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGEM Nº 196, DE 1957
(Nº de ordem na Presidência: 202)
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, nº II, da Constituição Federal,
resolvi negar sanção ao Projeto n. 2.630-C, de 1952, da
Câmara dos Deputados (nº 74, de 1954, do Senado
Federal) que altera o art. 1º da Lei nº 403, de 24 de
setembro de 1948, que reestrutura os cargos de
Tesoureiro e Ajudante de Tesoureiro do Serviço
Público Federal, por considerá-lo inconstitucional e
contrário aos interêsses nacionais.
2. Originàriamente destinado a incluir na terceira
categoria as tesourarias localizadas no Estado do
Espírito Santo, errêneamente classificadas pela Lei n.
403, na quinta, o projeto afinal se converteu em
substitutivo que reestrutura todos os cargos de
Tesoureiro e Tesoureiro-Auxiliar pertencentes aos
Quadros de Pessoal do Ministério da Fazenda.
3. Em conseqüência dessa transformação
radical que se traduz na fixação de novos vencimentos,
o projeto não se ajusta aos mandamentos
constitucionais, eis que, ao Presidente da República,
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exclusivamente, nos têrmos do art. 67, parágrafo 2º,
da Constituição Federal, compete a iniciativa das leis
que aumentem vencimentos. O projeto em exame
aumentou os vencimentos dos Tesoureiros e
Tesoureiras-Auxiliares e logrou votação final sem
que houvesse tal iniciativa. Falta-lhe, assim, requisito
preliminar e básico, o que o torna inviável e
incompatível com a sanção.
4. Apresenta-se também o Projeto seriamente
prejudicial aos interêsses nacionais porque subverte
a política de salários do funcionalismo civil com o de
ferimento descabido de situações de favor a
determinada classe de servidores, em detrimento de
tôdas as demais. Na atual conjuntura, isso significa
não apenas neutralizar os esforços que vêm
sendo feitos no sentido de impor ordem e
equilíbrio à administração de pessoal, mas ainda
estimular idênticas preterições, o que, em última
análise, constituiria inoportuna onda de aumentos
salariais.
5. E' fato notório que a Lei número 2.745, de
12 de março de 1956, majorando vencimentos e
salários de todos os servidores em atividade, bem
como de proventos dos inativos, representou enorme
sobrecarga orçamentária à despesa da União. No
tocante aos padrões de vencimentos e referências
de salários, o aumento percentual médio em virtude
daquela Lei ultrapassou de 60%.
6. No momento em que o Govêrno se
empenha em restringir tanto quanto possível as
despesas com o pessoal, a fim de conter o ímpeto
inflacionário,
seria
verdadeiramente
contraproducente admitir a possibilidade de
qualquer melhoria salarial isolada, mesmo sob a
forma discreta de uma reestruturação, como a
preconizada no projeto. Ainda mais sérias
seriam as repercussões do projeto no seio do
funcionalismo que receberia como discriminação
atentatória
do
princípio
fundamental
de
igualdade de tratamento da administração de
pessoal.
7. Com efeito, pouco mais de um ano decorrido
da vigência da referida Lei nº 2.745, de março de 1956,
novo projeto de lei, desta feita sem a indispensável
iniciativa do Poder Executivo, é submetido à sanção
presidencial, concedendo unilateralmente, a uma cate-

goria de funcionários públicos, majoração de
vencimentos da ordem de 62% (sessenta e dois por
cento) sôbre os padrões anteriores já majorados pela
Lei nº 2.745, citada. Ao todo 656 (seiscentos e
cinqüenta e seis) ocupantes de cargos de Tesoureiro
e Tesoureiro-Auxiliar passariam a perceber em
conjunto
vencimentos
que
totalizam
Cr$
168.978.000,00 (cento e sessenta e oito milhões e
novecentos e setenta e oito mil cruzeiros) anuais ao
invés de Cr$ 104.298.000,00 (cento e quatro milhões
e duzentos e noventa e oito mil cruzeiros) o que
representa um acréscimo na fôlha de pagamento
dêsse contingente de funcionários da ordem de Cr$
64.680.000,00 (sessenta e quatro milhões e
seiscentos e oitenta mil cruzeiros) anuais. E'
impressionante a repercussão financeira decorrente
dêsse ato.
8. Com efeito, aceita a hipótese de conversão
do projeto em lei, sobreviria Iógicamente, com novos
e pesados ônus, a reestruturação dos cargos de
Tesoureiro e Tesoureiro-Auxiliar de alguns
Ministérios, do Departamento dos Correios e
Telégrafos, das autarquias e entidades paraestatais
e das entidades autônomas. A própria execução do
projeto daria ensejo a grandes dificuldades e
concorreria para criar problemas de interpretação e
acentuar o mal-estar entre os próprios beneficiados,
dado a forma por que o problema foi apreciado. A
propósito, basta assinalar que o Tesoureiro e o
Tesoureiro-Auxiliar, ambos padrão K, teriam o
desarrazoado aumento percentual de 73,9.
Acrescente-se ainda que, por equiparação mantida
de longa data os Conferentes e Conferentes de
Valores do Ministério da Fazenda, também,
pleiteariam a extensão dos benefícios do projeto.
9. Ademais insiste o projeto na manutenção da
ambígua classificação das tesourarias com
fundamento em dois critérios: o da movimentação de
valores e o da localização geográfica, – quando é
sabido que o único critério válido, pelo seu caráter de
universalidade, é o da análise e avaliação dêsses
cargos para o fim de fixar os níveis de vencimentos
correspondentes na base de suas atribuições e
responsabilidades.
10.
Os
próprios
interessados,
cientes dos defeitos contidos na Lei nº 403
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de 1948, obtiveram a aprovação, pelo Congresso
Nacional, do Projeto número 39, de 1950, que
tornava a classificação facultativa isto é, quando a
movimentação de valores ultrapassasse o teto da
respectiva categoria, a tesouraria passaria à
categoria que absorvesse o "quantum" atingido
desprezada a localização geográfica. Tal orientação
poderia conduzir à promoção de tôdas as tesourarias
à primeira categoria, o que levou o Presidente da
República a negar sanção àquele projeto,
procedimento êste ratificado pelo Congresso
Nacional.
11. Outro aspecto impressionante do projeto,
que se torna indispensável acentuar, é o da
subversão hierárquica acarretada pela fixação
unilateral de tais padrões de vencimentos, que, em
última análise, colocaria em posição de manifesta
inferioridade as autoridades administrativas às quais
os Tesoureiros e Tesoureiros-Auxliares estão
subordinados. Isto seria profundamente maléfico do
ponto de vista disciplinar, pois, traria prejuízos
imediatos à eficiência dos serviços e ao rendimento
do trabalho das Tesourarias. Em São Paulo, por
exemplo o Delegado Fiscal a quem está subordinado
o Tesoureiro, se fôr ocupante de cargo da classe O,
a mais alta da carreira de Oficial Administrativo
percebe Cr$ 23.000,00 (vinte e três mil cruzeiros),
sendo Cr$ 17.000,00 (dezessete mil cruzeiros) de
vencimentos do cargo e Cr$ 6.000,00 (seis mil
cruzeiros) da função gratificada FG-1.
Se convertido em lei o Projeto, seu
subordinado CC-3 passaria a perceber Cr$
25.000,00 (vinte e cinco mil cruzeiros), mais portanto
do que o respectivo chefe. Mesmo que o cargo
ocupado pelo Delegado Fiscal fôsse de padrão
extinto – Q, por exemplo – a inferioridade funcional
subsistiria. No Distrito Federal, a situação
seria ainda mais grave: os Tesoureiros da Caixa de
Amortização e da Casa da Moeda passariam a
receber o mesmo que percebem os respectivos
Diretores, também ocupantes de cargos de padrão
CC-3. E, pelo projeto, o Tesoureiro, no Distrito
Federal, passaria a perceber vencimentos superiores
aos do Diretor da Divisão de Economia Cafeeira,
Diretor do Serviço de Estatística Econômica e

Financeira, Diretor de Divisão do Departamento
Federal de Compras, Diretor do Serviço do Pessoal,
para não falar de muitos outros cargos de direção de
não menor relevo.
12. Outro aspecto negativo do projeto é a
utilização de símbolos típicos dos cargos em
comissão – (CC) – para elevar os vencimentos de
cargos de provimento efetivo, cujos padrões, pela
legislação vigente, seguem a seriação alfabética
tradicional instituída pela Lei nº 284, de 28 de
outubro de 1936. O projeto, neste particular
concorreria para alterar radicalmente os critérios
padronizados adotados na administração de pessoal
com a dos cargos de carreira e isolados de
provimento efetivo.
13. Igualmente cabe ser vetado o artigo 3º do
projeto que dispõe:
"Art.
3º
Os
Tesoureiros-Auxiliares,
Conferentes, Conferentes de Valores, interinos,
substitutos, que a 23 de outubro de 1954, se
encontravam exercendo os respectivos cargos, serão
aproveitados nas vagas que vierem a ocorrer ou se
criarem, após a vigência da presente lei, nos
respectivos setores, respeitado o critério de
antiguidade".
14.
Trata-se
de
dispositivo
que
reproduz e amplia favor concedido pela Lei nº 403,
de 24 de setembro de 1948, cujo art. 10 assim
dispõe:
"Art. 10. Os atuais Ajudantes de Tesoureiros
interinos, em exercício no cargo a 13 de
novembro de 1947, serão aproveitados nas
vagas de Tesoureiro-Auxiliar que vierem a
ocorrer, após a vigência desta Lei, nas
Tesourarias em que servem, respeitados os critérios
de antiguidade e os requisitos do artigo
13 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da
União".
15. Pretende tal dispositivo assegurar idênticos
favores aos Tesoureiros-Auxiliares, Conferentes e
Conferentes de Valores, interinos, e substitutos,
que a 23 de outubro de 1954, estavam no exercício
dos
respectivos
cargos.
Objetiva-se,
assim
estender aquele favor, não sómente aos TesoureirosAuxiliares, como também a Conferentes e Conferen-

– 250 –
tes de Valores, todos êles nomeados como
substitutos.
16. A medida constante do art. 10 da Lei nº
403, de 1948, adotada na oportunidade da
reclassificação dos Serviços de Tesouraria
não deve ser objeto de extensões e ampliações.
Realmente assim tem entendido o próprio
Congresso Nacional que, em duas oportunidades,
teve ocasião de aceitar o veto apôsto pelo
Presidente da República a dispositivos semelhantes.
Devido a tais anomalias, oportuno é reconhecer
que a própria Lei nº 403 tem sido de aplicação
complexa e gravemente onerosa à administração
do
que
dão
prova
numerosas
decisões
judiciárias
interpretativas
de
dispositivos
controversos, com reflexos financeiros consideráveis
no Tesouro.
17. O dispositivo com ligeiras modificações de
forma e reportando-se a outra data constituía o art.
270 do projeto de Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis da União e o art. 20, do Projeto nº
4.844, de 1954, convertido na Lei nº 2.745,
de 12 de março de 1956. Na ocasião em que
justifiquei as razões de meu veto ao referido artigo
20, acentuei que, nos têrmos do artigo 72, do
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, a
existência do interino substituto decorre da
necessidade de suprir, temporàriamente, a
ausência
do
respectivo
titular
do
cargo,
evidenciando-se dêsse modo, o caráter transitório
dessa investidura, em virtude da qual se assegura ao
substituto, tão sómente, à percepção do vencimento
do cargo, enquanto durar o afastamento de seu
ocupante efetivo. Cessado êsse impedimento, o
substituto
é
considerado
automàticamente
exonerado.
18. Além disso, a norma inscrita no artigo
representa
cerceamento
da
competência
constitucional do Presidente da República de prover
os cargos públicos, competência que, no caso dos
cargos, isolados não devem sofrer restrições, senão
as que decorrem da exigência de qualificações
especiais ou satisfação de requisitos de caráter geral
previstos em lei.
19. Tem demonstrado a experiência que, dentre
os benefícios unilaterais, de simples favor, extensivos a
grupos de servidores, nenhum se afigura mais in-

conveniente e vexatório que o do aproveitamento de
interinos. Elide-se, de um lado, o princípio já
dominante da seleção do mérito, hoje consolidado
através do sistema de competição pública; e, de
outro lado "infunde-se o desestímulo e o desânimo
na maioria do funcionalismo civil, que realiza sua
carreira profissional regularmente, à luz dos
preceitos da legislação de pessoal, alheios a
quaisquer fórmulas de favor, análogas ou paralelas à
que se contém no dispositivo ora vetado. Daí a
conclusão de que o mesmo se apresenta como
contrário aos interêsses nacionais, pelos malefícios
que virá trazer à administração.
20. Além do aspecto constitucional, já
realçado, bem como dos inconvenientes outros
apontados, é necessário acentuar que o considerável
acréscimo de despesa com tais cargos, a insistência
na manutenção da absoluta classificação das
tesourarias, a subversão da hierarquia funcional, o
aproveitamento obrigatório de interinos substitutos e
a existência do projeto sem iniciativa do Poder
Executivo impõem a reprovação do projeto ora em
exame.
21. São estas as razões que me levaram a
opor o veto total ao projeto em causa as quais ora
submeto à elevada consideração dos Srs. Membros
do Congresso Nacional.
Rio de Janeiro, em 11 de junho de 1957. –
Juscelino Kubitschek.
PROJETO VETADO
Altera o art. 1º da Lei número 403, de 24 de
setembro de 1948, que reestrutura os cargos de
Tesoureiro e Ajudante de Tesoureiro do Serviço
Público Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 403, de 24 de
setembro de 1948, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 1º As Tesourarias das repartições
subordinadas ao Ministério da Fazenda são
classificadas em 5 (cinco) categorias de acôrdo com
a arrecadação, os pagamentos ou a movimentação
de valores a seu cargo da forma seguinte:
1ª
Categoria.
Tesourarias
de
movimento superior a Cr$ 6.000.000.000,00

– 251 –
(seis bilhões de cruzeiros), compreendendo as do
Distrito Federal e Estados de São Paulo, Minas
Gerais e Rio Grande do Sul: Tesoureiro, cargo em
comissão, símbolo CC-3; Tesoureiro-Auxiliar, cargo
isolado símbolo CC-5.
2ª Categoria. Tesourarias de movimento
superior a Cr$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de
cruzeiros), até Cr$ 6.000.000.000,00 (seis bilhões de
cruzeiros), compreendendo as dos Estados de
Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro: Tesoureiro
cargo em comissão, símbolo CC-4; TesoureiroAuxiliar, cargo isolado, símbolo CC-6.
3ª Categoria. Tesourarias de movimento
superior a Cr$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões
de cruzeiros), até Cr$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões
de cruzeiros), compreendendo as dos Estados do
Ceará, Paraná, Santa Catarina, Pará, Rio Grande do
Norte e Paraíba: Tesoureiro, cargo em comissão,
símbolo CC-5; Tesoureiro-Auxiliar, cargo isolado,
símbolo CC-7.
4ª Categoria. Tesourarias de movimento
superior a Cr$ 250.000.000,00 (duzentos e cinqüenta
milhões de cruzeiros), até Cr$ 400.000.000,00
(quatrocentos milhões de cruzeiros), compreendendo
as dos Estados do Espírito Santo, Maranhão, Piauí,
Amazonas, Alagoas e Goiás: Tesoureiro, cargo em
comissão, símbolo CC-6; Tesoureiro-Auxiliar, cargo
isolado, padrão O.
5ª Categoria. Tesourarias de movimento
inferior a Cr$ 250.000.000,00 (duzentos e cinqüenta
milhões de cruzeiros), compreendendo as dos
Estados de Sergipe e Mato Grosso; Tesoureiro,
cargo em comissão, símbolo CC-7; TesoureiroAuxiliar, cargo isolado padrão M.
Art.
2º
O
Poder
Executivo
reverá
qüinqüenalmente a classificação das Tesourarias
nas categorias previstas nesta lei de acôrdo com o
aumento da movimentação dos valores.
Art. 3º Os Tesoureiros-Auxiliares, Conferentes,
Conferentes de Valores, interinos, substitutos, que a
28 de outubro de 1954 se encontravam exercendo os
respectivos cargos, serão aproveitados nas vagas
que vierem a ocorrer ou se criarem, após a vigência
da presente lei, nos respectivos setores, respeitado o
critério de antiguidade.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
À Comissão Mista incumbida de relatar o veto.
OFICIO
Da Câmara dos Deputados, sob número 506,
encaminhando autógrafos do seguinte:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 106, DE 1957
(Nº 4.087-B-1957, na Câmara dos Deputados)
Inclui no Orçamento Geral da União, durante
quatro exercícios consecutivos, a importância anual
de Cr$ 80.000.000,00, para conclusão da ligação
ferroviária do Porto de Campinho a Contendas, no
Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a
concluir, no prazo de quatro anos a ligação
ferroviária do Pôrto de Campinho (Bahia de Maraú) a
Contendas – Viação Férrea Federal Leste Brasileiro
– no Estado da Bahia.
Art. 2º Para fazer face às despesas da
ligação ferroviária, de que trata o art. 1º, será
incluída anualmente, no Orçamento Geral da
União, durante quatro exercícios consecutivos a
importância de Cr$ 80.000.000,00 (oitenta milhões
de cruzeiros).
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Às Comissões de Constituição e Justiça, de
Transportes, Comunicações e Obras Públicas e de
Finanças.
Do Presidente do Tribunal Regional
do Trabalho da 1ª Região, convidando os
Srs. Senadores para a inauguração da nova
sede do mesmo Tribunal e instalação de novas
Juntas de Conciliação e Julgamento no dia 25 do
mês em curso, às 15 horas, no Edifício
Valparaíso, à Rua Almirante Barroso número 54,
6º andar.
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MENSAGENS
Do Sr. Presidente da República
– Ns. 188 a 195, restituindo autógrafos dos
seguintes Projetos de Lei da Câmara, já sancionados:
Nº 13, de 1957, que cria uma zona franca na
cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas,
e dá outras providências;
Nº 11, de 1957, que concede a pensão
especial de Cr$ 3.000,00 mensais a Carminha Paes
de Abreu viúva do jornalista Raimundo Vilela de
Abreu;
Nº 155, de 1956, 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
transcurso do centenário da fundação da cidade de
Brusque, Estado de Santa Catarina;
Nº 291, de 1956, que autoriza a abertura, pelo
Ministério da Fazenda do crédito especial de Cr$
655.882,40, destinado ao pagamento de custas
devidas pela União nos executivos fiscais propostos
na 2ª Vara da Fazenda Pública contra a Stahlunion
Ltda., para cobrança de impôsto de renda em atraso;
Nº 305, de 1956, que estende as regalias
conferidas pelo Decreto número 6.936, de 6 de
outubro de 1944;
Nº 22, de 1957, que dôa área de terreno à
Prefeitura Municipal de Recife, no Estado de
Pernambuco, para execução do Plano da Cidade;
Nº 132, de 1952, que autoriza o Poder
Executivo a promover a incorporação da Estrada de
Ferro Maricá e da Estrada de Ferro Teresópolis à
Estrada de Ferro Leopoldina, e
Nº 408, de 1956, que estende aos
Governadores ou Interventores de Estados e
Territórios, ao Prefeito do Distrito Federal, seus
respectivos Secretários, aos Prefeitos municipais,
Vereadores e Chefes de Polícia o direito à prisão
especial previsto no Código de Processo Penal.

dos

bos de 1953, referentes ao Projeto de Lei da Câmara
nº 402, de 1956, a fim de serem tomadas as devidas
providências.
Atenda-se.
PARECERES NS. 459 E 460, DE 1957
Nº 459, de 1957
Da Comissão de Constituição e Justiça,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara n° 127,
de
1956,
que
estende
à
Marinha
de
Guerra e Aeronáutica o disposto no art. 1°
da Lei n° 2.167, de 11 de janeiro de 1954
(Determina a matrícula dos oficiais do Q.A.O.
dos
subtenentes
e
dos
sargentos
do
Exército, diplomados em Medicina, Farmácia e
Odontologia, no Cursa de Formação de Oficiais da
Escola de Saúde do Exército) e dá outras
providências.

Relator: Sr. Lourival Fontes.
Por fôrça do Requerimento nº 31, volta a
esta Comissão o Projeto de Lei da Câmara
nº 127, de 1956, a fim de que nos
pronunciemos sôbre o Substitutivo a êle
apresentado
pela
Comissão
de
Saúde
Pública.
ll. Visando a corrigir os defeitos do projeto,
que merecera parecer contrário da Comissão
de
Segurança
Nacional,
o
Substitutivo
procura amparar de maneira diferente da
que se fazia naquele projeto os oficiais auxiliares,
suboficiais ou subtenentes e sargentos da
Marinha de Guerra e da Aeronáutica, diplomados
em
Medicina,
Farmácia
ou
Odontologia,
inscritos nos concursos públicos realizados
para
o
preenchimento
das
vagas
existentes, anualmente, nos postos iniciais dos
quadros de oficiais médicos, farmacêuticos e
cirurgiões dentistas dos citados serviços.
lll. Para tanto, estabelece o Substitutivo (art.
1º), que a inscrição dos citados oficiais nos referidos
AVISO
concursos
far-se-á
a
requerimento
dos
interessados, independentemente de limite de
Do Sr. Ministro da Educação e Cultura:
idade.
–
Nº
506,
solicitando
restituição
Não
pára
ai
porém,
a
proteção
Processos ns. 1.504 e 62.987, am- àqueles oficiais, pois no art. 2º, dispõe a
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proposição que, "uma vez realizado o concurso
público e a concorrência às vagas em iguais
condições de seleção, serão organizadas duas listas
de aprovação, sendo relacionados na primeira os
oficiais auxiliares subtenentes ou suboficiais e
sargentos que obtiveram aprovação e, na segunda,
os demais concorrentes", enquanto que, no art. 3º,
estabelece que "a nomeação dos aprovados far-se-á
alternadamente, obedecida, rigorosamente, a ordem
de classificação relativa a essa lista".
IV. O Substitutivo, como se faz evidente,
carece de base jurídica.
Em primeiro lugar, permitindo inscrição em
concurso, independente de limite de idade, fere,
substancialmente, o sistema legal vigente, nas
Fôrças Armadas, naquilo que diz respeito à
permanência dos oficiais nos postos, com isto
criando privilégios e tumultuando o regime de
promoções dos militares.
Em segundo lugar, mandando organizar duas
listas de aprovação, uma de candidatos militares,
outra de candidatos estranhos, o Substitutivo fere o
princípio da igualdade de todos perante a lei, criando
privilégios odiosos, além de, na prática, gerar
situações absurdas.
De fato, suponhamos que, num concurso para
preenchimento de três vagas nos postos iniciais de
médicos da Marinha, se inscrevam 3 oficiais
auxiliares e 3 civis. Suponhamos, ainda, que os 3
civis alcancem as notas 10, 9 e 8 e os 3 oficiais
auxiliares as notas 7, 6 e 5. Pelo artigo 2º do
Substitutivo, ao invés de serem nomeados os três
civis que tiveram as três melhores notas, seria
aproveitado, no segundo lugar, um oficial auxiliar,
embora com nota inferior à do civil que obteve a pior
colocação entre os civis.
Diante do exposto, esta Comissão se
manifesta
contràriamente
à
aprovação
do
Substitutivo da Comissão de Saúde Pública.
Sala das Comissões, em 9 de abril de 1957. –
Cunha Mello Presidente. – Lourival Fontes, Relator.
– Gilberto Marinho – Daniel Krieger – Argemiro de
Figueiredo – Ruy Carneiro – Benedicto Valladares –
Lima Guimarães – Gaspar Velloso.

Nº 460, de 1957
Da Comissão de Segurança Nacional, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 127, de 1956.
Relator: Sr. Sílvio Curvo.
Retorna a esta Comissão o Projeto de Lei da
Câmara nº 127, de 1956, acompanhado de um
Substitutivo da Comissão de Saúde Pública; sôbre
este último apenas se manifestará a presente
Comissão. O Substitutivo se origina de um
pensamento, do Sr, Ministro da Aeronáutica, que
admitiu, como estímulo ao esfôrço pessoal de
suboficiais e sargentos diplomados em medicina,
farmácia e odontologia, serem admitidos a concurso,
dispensado o limite de idade. O substitutivo possui
um artigo, o 3º, que retira do concurso, o seu valor
intrínseco, de teste avaliador de preparo profissional
e do nível intelectual geral dos candidatos.
Consta do parecer do Sr. Ministro da
Aeronáutica no item 2, letra "a", que a dispensa do
concurso poderá afetar o rendimento técnico
profissional do corpo de saúde.
No item "b", ao referir-se ao Quadro
de Cirurgiões Dentistas, diz S. Exa. não coincidir
com as necessidades da Aeronáutica e acrescido de
um quadro de agregados "os colocaríamos em
situação esdrúxula quanto a acesso e situação
jurídica".
Por outro lado, é critério geral para promoção
nas Fôrças Armadas, a avaliação da validez pela
idade, sendo necessário lei especial e critério
específico do Sr. Presidente da República, para que
um oficial seja convocado na ativa uma vez
ultrapassando a idade limite. Em última análise, o
Substitutivo encerra duas inconveniências: per turba
o critério das promoções – e enfraquece o valor do
concurso de admissão – no Quadro Auxiliar de
Oficiais.
Parecer: contrário.
Sala das Comissões, em 11 de junho de 1957.
– Onofre Gomes Presidente. – Sílvio Curvo Relator.
– Francisco Gallotti – Alencastro Guimarães. –
Caiado de Castro.
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PARECERES NS. 461 E 462 DE 1957
Nº 461, de 1957
Da Comissão de Economia, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 282, de 1956, que cria cédulas de
crédito rural.
Relator: Sr. Juracy Magalhães.
A proposição em exame aprovada pela
Câmara nos têrmos de Substitutivo de autoria do
ilustre Deputado Monteiro de Barros e apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça daquela
Casa aos Projetos ns. 2.732, de 1952, e 1.168, de
1956, o primeiro restabelecendo a constituição do
penhor e da hipoteca por meio da cédula rural
pignoratícia e hipotecária (do Poder Executivo) e o
segundo citando a nota de crédito rural em conta
vinculada (do nobre Deputado Rondon Pacheco),
institui a cédula de crédito rural, como promessa de
pagamento, em dinheiro, com ou sem garantia real,
nos empréstimos bancários concedidos às pessoas
físicas ou jurídicas que se dediquem às atividades
agrícolas ou pecuárias.
O assunto já foi amplamente examinado pelas
Comissões técnicas da Câmara dos Deputados,
sendo de ressaltar a unanimidade das opiniões
quanto à sua conveniência e oportunidade. Vem
agora a esta Comissão para dizer de suas
repercussões
e
conseqüências
no
campo
econômico, não sòmente no que se refere à
conjuntura atual, mas ainda, e sobretudo no que diz
respeito ao desenvolvimento, em época normal das
atividades agrícolas ou pecuárias.
No momento em que o Govêrno põe
em execução uma política financeira que se orienta
no sentido da restrição do crédito por motivos
evidentes, dentre os quais ressalta a necessidade de
limitar a progressão inflacionária, a medida virá
possibilitar maior expansão das atividades rurais, e
terá,
como
conseqüência
imediata,
efetiva
repercussão no setor econômico pelo crescimento
das operações financeiras ligadas à agricultura e à
pecuária.
Não
será
exagêro
afirmar
que
os
novos títulos de crédito a serem criados vêm
preencher
o
claro
até
agora
exis-

tente no sistema legal disciplinador das atividades
econômicas do país. Com êsse complemento, sem
dúvida indispensável, haverá maior entrosamento
entre os vários setores da economia nacional, do que
resultará benefícios indiretos para todo o conjunto do
sistema econômico do país.
A primeira repercussão da medida incidirá na
conjuntura atual. Com os novos títulos de crédito
ocorrerá, por certo, maior coeficiente de
produtividade nas atividades agrícolas e pecuárias,
cujo corolário principal será a diminuição progressiva
dos índices do custo de vida. Por outro lado, dada a
vinculação dos empréstimos bancários a fins
predeterminados a expansão do crédito, nesse
sentido do ponto de vista econômico, representa
medida de caráter tipicamente anti-inflacionário por
conseguinte, da mais alta conveniência para os
interesses do país.
Admitindo-se a normalização da vida
econômica, vale dizer, a inexistência de crises
anormais tendentes a provocar o desequilíbrio do
sistema, ainda assim a medida seria aconselhável,
eis que traduziria a possibilidade de efetivo
desenvolvimento das atividades agrícolas e
pecuárias, consideradas da mais relevante
importância
como
imprescindíveis
ao
desenvolvimento industrial do país. Basta referir, de
passagem, que um dos elementos de maior
presença na resultante do progresso econômico dos
Estados Unidos da América reside, exatamente, no
amparo e na assistência dada às atividades
agrícolas, através de medidas objetivas tendentes a
manter o equilíbrio das diversas fôrças econômicas
do país e possibilitar o seu gigantesco progresso
industrial.
Quanto ao projeto, nada há que sugerir. Institui
as cédulas de crédito rural com as denominações
indicadas no seu artigo 2º e mais a nota de crédito
rural. As três primeiras com garantia real, e a última
sem essa garantia, mas sujeita às restrições
consubstanciadas na seção IV do Capítulo I, dentre
as quais ressalta a de sòmente poder operar o
emitente nos bancos instalados na zona a que
pertencer o município de sua principal atividade.
No
Capítulo
III,
institui
o
Projeto
a
promissória
rural,
sujeitando-a
ao
pa-
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gamento do sêlo proporcional e estabelecendo a
ação executiva para a sua cobrança judicial.
Finalmente, estabelece os modelos das
cédulas de crédito rural e da nota de crédito rural,
que nos parecem atender às exigências do Projeto.
Assim, do ponto de vista econômico, único
aspecto sôbre o qual nos cabe opinar, somos pela
aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 282, de
1956.
Sala das Comissões, em 22 de maio de 1957.
– Juracy Magalhães, Presidente e Relator. – Gomes
de Oliveira. – Linneu Prestes. – Alencastro
Guimarães.
Nº 462, de 1957
Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de
Lei da Câmara, número 282, de 1956.

clusive nos atos de cessão, transferência, endôsso
ou caução de cédula, qualquer que seja o seu valor
(artigo 31 e seu parágrafo);
b) criação de uma taxa de inscrição, para por
meio de verba, na Coletoria ou repartição
arrecadadora federal a cuja jurisdição estiver
subordinado o domicílio do devedor, variando de Cr$
2,00 a Cr$ 5,00 por Cr$ 1.000,00 ou fração
(artigo 10), destinando-se o produto da mesma a
constituir recurso específico da Carteira de Crédito
Agrícola e Industrial do Banco do Brasil S.A., para
empréstimos a pequenos produtores rurais e
industriais (art. 32);
c) concessão de redesconto, na Carteira de
Redesconto do Banco do Brasil S.A. às cédulas de
crédito rural e à promissória rural, de prazo
não superior a um ano, até o máximo de 20%,
acima dos limites de redesconto fixados
para cada estabelecimento bancário, implicando a
utilização dessa facilidade na obrigação, para os
bancos, de serem aplicados, no conjunto de seus
empréstimos, 20%, no mínimo, por meio das cédulas
rurais e promissória rural, dentro do prazo que fôr
fixado pela Superintendência da Moeda e do Crédito
(art. 30).
Essas medidas emprestam aos novos
títulos condições capazes de facilitar a sua
aceitação e circulação, de onde se conclui
serem indispensáveis ao êxito do objetivo do projeto,
que é o de aumentar o crédito rural em benefício
das atividades econômicas do país.
Nestas condições, a Comissão de Finanças
opina favoràvelmente ao Projeto de Lei da Câmara
nº 282, de 1956.
Sala das Comissões, em 14 de junho de 1957.
– Vivaldo Lima, Presidente e Relator. – Júlio Leite. –
Lameira Bittencourt. – Othon Mäder, com
restrições. – Carlos Lindenberg. – Ary Vianna –
Juracy Magalhães – Lutterbach Nunes. – Fausto
Cabral.

Relator: Sr. Vivaldo Lima.
O presente Projeto, originário da Câmara dos
Deputados, institui a cédula de crédito rural, para os
empréstimos bancários concedidos às pessoas
físicas ou jurídicas que se dediquem às atividades
agrícolas ou pecuárias, como promessa de
pagamento em dinheiro, com ou sem garantia real,
sob os seguintes tipos e denominações:
I – Cédula rural pignoratícia;
II – Cédula rural hipotecária;
III – Cédula rural pignoratícia e hipotecária;
IV – Nota de crédito rural.
As facilidades decorrentes da proposição, em
benefício da riqueza nacional, vêm sendo
insistentemente reclamadas pelos agricultores e
criadores agora, mais do que nunca, cercados em
suas atividades pelas restrições de crédito.
Como bem assinala a douta Comissão de
Economia do Senado, não será exagero afirmar que
os novos títulos de crédito vêm preencher o claro até
agora existente no sistema legal disciplinador das
atividades econômicas do país.
Do ponto de vista financeiro, destacam-se as
PARECERES NS. 463 E 464, DE 1957
seguintes disposições:
Nº 463, de 1957
a) isenção, para a cédula de crédito rural, do
impôsto do sêlo e de qualquer outro tributo,
Da Comissão de Constituição e Justiça, ao
seja a que título fôr, tanto por parte dos bancos, Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 1957,
como dos emitentes, avalistas e endossantes, in- que estende a jurisdição das Juntas de Conci-
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liação e Julgamento do Distrito Federal aos
municípios de Duque de Caxias, São João de Meriti,
Nilópolis e Nova Iguaçu, no Estado do Rio de
Janeiro.
Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo.
Ao Projeto de Lei da Câmara número 14, de
1957, sôbre o qual já opinou esta Comissão de
Justiça, foram apresentadas as três emendas anexas
ao processo e que passamos a analisar.
A primeira, da autoria do nobre Senador João
Villasbôas, cria duas Juntas de Conciliação e
Julgamento uma em Corumbá e outra em Campo
Grande, no Estado de Mato Grosso.
A segunda também da autoria do eminente
Senador Villasbôas, estende a jurisdição da Junta de
Conciliação e Julgamento de Cuiabá às Comarcas
de Leverger, Poconé, Poxoréu, Rosário Oeste e
Diamantino, no Estado de Mato Grosso.
Ambas as emendas estão bem justificadas e
visam a organizar a Justiça do Trabalho no sentido
de uma solução mais pronta aos conflitos
trabalhistas.
A terceira emenda é da autoria do ilustre
Senador Moura Andrade e cria uma Junta de
Conciliação e Julgamento na cidade de Taubaté, no
Estado de São Paulo.
A emenda vem brilhantemente justificada.
Somos de parecer favorável às três emendas,
no aspecto de sua harmonia com os textos
constitucionais mas quanto ao mérito, deixamos que
se manifestem, com mais segurança, outras
Comissões e o Plenário desta Casa do Congresso.
Sala das Comissões, em 4 de junho de 1957.
– Cunha Mello, Presidente. – Argemiro de
Figueiredo, Relator. – Gilberto Marinho – Lima
Guimarães – Linneu Prestes – Attilio Vivacqua –
Daniel Krieger – Gaspar Velloso.
Nº 464, de 1957
Da Comissão de Legislação Social ao Projeto
de Lei da Câmara nº 14, de 1957.
Relator: Sr. Silvio Curvo.
O Projeto de Lei da Câmara nº
14, de 1957, que teve parecer favorável des-

ta Comissão, a ela voltou em vista de
terem sido apresentadas três emendas, anexas ao
processado e que passamos a considerar no
presente parecer.
A Emenda nº 1, do nobre Senador João
Villasbôas propõe a criação de duas Juntas de
Conciliação e Julgamento no Estado de Mato
Grosso, em Corumbá e Campo Grande, e torna
extensiva a jurisdição da Junta de Campo Grande à
Comarca de Maracajú.
Pela Emenda nº 2 o mesmo Senador manda
estender a jurisdição da Junta de Conciliação e
Julgamento de Cuiabá às Comarcas de Leverger,
Poconé, Poxoréu, Rosário Oeste e Diamantina,
tôdas no mesmo Estado.
O nobre Senador Auro Moura Andrade é o
autor da Emenda nº 3, pela qual é criada,
na 2ª. Região, Estado de São Paulo, uma Junta
de Conciliação e Julgamento na cidade de
Taubaté.
A douta Comissão de Constituição e Justiça
deu parecer favorável, quanto à constitucionalidade,
as três proposições, deixando o mérito das mesmas
para ser analisado por esta Comissão e o Plenário
da Casa.
E', também, favorável, o nosso parecer.
No que se refere à emenda do Senador
Auro
Moura
Andrade,
concordamos
com
os termos da brilhante justificação com que a
fundamentou,
pois
é
indiscutível
que
Taubaté constitui o mais poderoso centro
industrial do Vale do Paraíba, do Estado de São
Paulo.
Torna-se, mesmo, surpreendente, que ainda
esteja aquêle gigantesco núcleo de trabalho sem a
sua Justiça especializada e mantidas as pendências
entre empregados e empregadores sob a alçada do
Juiz de Direito singular.
O número de processos, sempre crescente no
campo
das
reclamações
e
reivindicações
trabalhistas, oriundas das grandes concentrações de
operários daquela próspera região do Vale, constitui
um fator inequívoco a impor a criação da respectiva
Junta de Conciliação e Julgamento, como um serviço
urgente à estabilidade social, ao equilíbrio e
harmonização das relações patronais e operárias da
magnífica forja de trabalho que é Taubaté.
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Do mesmo modo é favorável a maneira como
analisamos as emendas 1 e 2 do Senador João
Villasbôas, pois conciliar e julgar os dissídios
individuais e coletivos entre empregados e empregadores, bem como as demais controvérsias oriundas
de relações do trabalho, é função da lei especial, há
de fazer-se através da Justiça própria porque
especializada, e constitui dever do Congresso, no
campo da sua competência.
Isto pôsto, concluímos pela aprovação das
Emendas 1, 2 e 3, a que acabamos de dar parecer
favorável.
Sala das Comissões, em 14 de junho de 1957
– Leônidas Mello, Presidente em exercício – Silvio
Curvo, Relator – Abelardo Jurema – Fausto Cabral.

Jurisdição da Junta da Capital do Estado da qual
vizinhas.
Sala das Sessões, em 22 de maio de 1957. –
João Villasbôas.
Nº 3
Acrescente-se o seguinte artigo:
Art. E' criada na Justiça do Trabalho,
Segunda Região, uma Junta de Conciliação e
Julgamento na cidade de Taubaté, Estado de São
Paulo.
Justificação

Município de Taubaté constitui o mais
EMENDAS A QUE SE REFEREM OS PARECERES poderoso centro industrial do Vale do Paraíba,
NS. 463 E 464, DE 1957
no Estado de São Paulo. Atualmente, a
Nº 1
Justiça do Trabalho acha-se sob jurisdição
de Juiz de Direito, que não pode, corno é
Acrescente-se onde convier:
natural, atender às centenas de reclamações
Art. – Ficam criadas uma Junta de Conciliação trabalhistas que lhe são submetidas, não
e Julgamento na cidade de Corumbá e outra na estando ao seu alcance dirimir as pendências
cidade de Campo Grande no Estado de Mato entre empregados e empregadores antes de
Grosso.
decorrido um lapso de tempo excessivo e
Parágrafo único. A jurisdição da Junta de extremamente prejudicial aos interesses dos
Conciliação e Julgamento de Campo Grande trabalhadores. Processa-se, em todo o Vale
abrangerá a Comarca de Maracajú.
do
Paraíba,
um
amplo
movimento
trabalhista
tendente
à
obtenção
da
Justiça especializada da Junta de Conciliação
Justificação
e
Julgamento
na
cidade
de
Taubaté.
Já é considerável a afluência de processos Grandes concentrações de operários têm sido
trabalhistas nessas duas Comarcas, devido as feitas para êsse fim, reclamando nos Sindicatos
grandes indústrias que ali se estabeleceram dos e nas Praças públicas o direito a Junta
serviços das Estradas de Ferro Noroeste do Brasil de Conciliação e Julga-mento, a ser localizada
Brasil-Bolívia e da Navegação dos Rios Paraguai e na cidade de Taubaté. E' injusta a atual situação
seus afluentes.
ali reinante; está em nossas mãos corrigir
Sala das Sessões, em 22 de maio de 1957 – essa injustiça e assegurar êsse inestimável
serviço às classes trabalhadoras daquela próspera
João Villasbôas.
região na qual Taubaté é a sua mais vibrante forja de
Nº 2
trabalho.
Sala das Sessões, em 21 de maio de 1957. –
Acrescente-se onde convier:
Moura Andrade.
Art. – A jurisdição da Junta de Conciliação e
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Julgamento de Cuiabá, as Comarcas de Leverger, Expediente.
Poconé, Poxoreu, Rosário Oeste e Diamantina, no
Tem a palavra o nobre Senador Othon Mäder,
Estado de Mato Grosso.
primeiro orador inscrito (Pausa).
Ausente S. Exa. dou a palavra ao nobre
Senador Gilberto Marinho.
Justificação
O SR. GILBERTO MARINHO: – Senhor
Na impossibilidade de se criarem Juntas de Presidente:
Conciliação e Julgamento nas Comarcas referidas na
A vida de um grande jornal, de tão
emenda é de tôda conveniência estender-se a elas a fulgurantes
tradições
corno
"O
Correio

– 258 –
da Manhã", sempre presente em tôdas as nobres
campanhas que empolgam a alma popular,
identifica-se com a do país a que êle serve.
A nação inteira conhece a aspereza das lutas
em que se teve de empenhar O Correio da Manhã,
pelo aprimoramento dos nossos costumes políticos e
pela preservação de uma imprensa verdadeiramente
livre e democrática no Brasil. Dessas pugnas
notáveis saiu cada vez mais prestigiado, vendo
acrescida a sua fôrça sôbre a opinião esclarecida do
país, convicto êste de que a única fôrça propulsora
daquela inexcedível pugnacidade é o ideal de bem
servir às grandes causas da nacionalidade.
Somos testemunhas da ressonância e da
compreensão que encontra consciência coletiva, o
esfôrço tenaz e continuado com que êle cumpre a
sua alta missão cultural e social a serviço do povo
brasileiro e das suas legítimas aspirações de
desenvolvimento econômico e bem estar social.
Assim o respeito e a admiração que envolvem o
"Correio da Manhã" não se confinam às elites, às
classes dirigentes, mas se traduzem também na
constância e na fidelidade com que o acompanha o
sentimento popular.
Volto-me neste instante para a figura singular
de Edmundo Bittencourt, pelo mérito realmente digno
de ser enaltecido, de haver criado e consolidado uma
grande tribuna do pensamento livre que, no meio das
rudes tormentas que teve de enfrentar, foi sempre
um reflexo da rigidez da têmpera e da altivez de
caráter do seu fundador que tanto honrou a nossa
imprensa com o seu extraordinário exemplo de
combatividade e desassombro.
Ocorre-me neste momento, pela sua
oportunidade, a advertência, por êle tantas vezes
renovada com o objetivo de resguardar a
legalidade e a ordem constitucional, de que
as lições do passado estão por demais gravadas
na nossa lembrança para nos alertar quanto aos
perigos da divisão das fôrças democráticas, sempre
que entre nós uma grande questão política se
apresenta.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V.
Exa. um aparte?

O SR. GILBERTO MARINHO: – Com muita
satisfação.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Da parte de
minha bancada, nesta Casa, associo-me às
homenagens que V. Exa. está prestando ao "Correio
da Manhã", indefectivelmente um defensor das
liberdades públicas no País.
O SR. CUNHA MELLO: – Permite Vossa
Excelência outro aparte?
O SR. GILBERTO MARINHO: – Com muito
prazer.
O SR. CUNHA MELLO: – O ilustre orador
articulou bem os dois assuntos. Depois de se ocupar
da Federação Brasileira, era justo que passasse à
homenagem ao "Correio da Manhã", traço de
tirocínio, independência e de bravura cívica, em
defesa dos grandes interêsses do Brasil.
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Permite o
nobre orador um aparte?
O SR. GILBERTO MARINHO: – Com muita
honra.
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Louvando o
discurso de V. Exa., elogio também a atuação do
"Correio da Manhã" que tem sido, não se pode
negar, um baluarte das instituições democráticas em
nosso país.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite o
ilustre orador um aparte?
O SR. GILBERTO MARINHO: – Com muito
prazer.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Concordo
plenamente com a homenagem a Edmundo
Bittencourt. Sou dos poucos viventes que assistiram
à saída do primeiro número do "Correio da Manhã".
cuja vida tenho acompanhado através de sua
brilhante trajetória.
O SR. MEM DE SÁ: – Permite o ilustre orador
um aparte?
O SR. GILBERTO MARINHO: – Com prazer.
O SR. MEM DE SÁ: – Quero que Vossa
Excelência
acolha
também
meu
expresso,
cordial e entusiástico apoio ao louvor justo que está
prestando ao "Correio da Manhã", digno,
sem dúvida, na atual fase de sua vida, tão cheia de
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glórias, de respeito, da simpatia e do louvor irrestrito
de todo o Brasil.
O SR. NELSON FIRMO: – O nobre Senador
Gilberto Marinho permite um aparte?
O SR. GILBERTO MARINHO: – Com tôda a
satisfação.
O SR. NELSON FIRMO: – Sou um tanto
suspeito para falar sôbre o "Correio da Manhã". Ao
entrar nesta Casa, recebi o maior estímulo da parte
daquele matutino que é, indiscutivelmente, um
grande jornal. Estendo, ainda, meus louvores e
aprêço, ao "All Right", cujo estilo diáriamente
aprecio.
O SR. GILBERTO MARINHO: – Foi uma
feliz inspiração a de V. Exa. a de estender
ao brilhante representante do "Correio da
Manhã", nesta Casa, a homenagem que
estamos prestando a êsse expoente da imprensa
brasileira...
O SR. NELSON FIRMO: – Estilista à Machado
de Assis...
O SR. GILBERTO MARINHO: – Mestre
consagrado da crônica, na mais culta e esclarecida
Capital da Nação, quotidianamente transcrito
por numerosos jornais de todos os quadrantes do
país.
Agradeço aos eminentes colegas Senadores
João Villasbôas, Cunha Mello, Mem de Sá,
Fernandes Távora, Ezechias da Rocha e Nelson
Firmo o apoio que trazem às palavras que ora
profiro, evidenciando que se trata de uma
manifestação de todo o Senado, vale dizer das
unidades da Federação que temos a honra de
representar.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – E' dos
Partidos.
O
SR.
GILBERTO
MARINHO:
–
Evidentemente, dos Partidos, tanto os que compõem
a maioria, como os que integram a minoria que já se
pronunciaram pelos respectivos líderes.
A obra admirável de Edmundo Bittencourt
perdura na ação de seus continuadores, que lhe
recolheram os ensinamentos, confirmados na
elevação
das
diretrizes,
na
independência
das atividades e, sobretudo, na permanente defe-

sa das grandes instituições nacionais e dos
supremos interêsses da Pátria Brasileira!
Sr. Presidente, aproveito a oportunidade de
me encontrar nessa Tribuna para tratar de questão
do mais alto interêsse para a Nação. Dentre as
sugestões apresentadas pela Comissão Especial de
Juristas, designada para proceder a estudos da
reforma constitucional, com o propósito de
aperfeiçoar a nossa "Carta Magna", em face da
experiência de um decênio já de vigência, figura
como primeiro item a que se refere à discriminação
de rendas.
O "Jornal do Comércio" emitiu sôbre a
momentosa matéria notáveis conceitos, apontando,
mesmo, essa reforma como uma das pontes
capazes de aglutinar tôdas as correntes num esfôrço
conjugado e harmônico para a solução de um dos
mais prementes problemas nacionais.
A questão é, sem dúvida, de capital
relevância, notadamente no regime federativo, já que
a autonomia dos Estados e Municípios só se torna
efetiva quando lhes são assegurados recursos
adequados para a manutenção e funcionamento de
seus serviços.
São generalizadas as reclamações oriundas
dos Estados, e, de forma específica dos Municípios,
contra o sistema vigorante que, não os aquinhoa
eqüitativamente, na partilha das rendas públicas.
O problema até então, não fôra bem colocado.
Não se salientara devidamente que a discriminação
de rendas deve ser conseqüência de outra
distribuição: a dos encargos.
Sòmente com a prévia delimitação das
funções da União, dos Estados e dos Municípios
dentro da respectiva esfera de ação será possível
atribuir a cada uma das três órbitas de Govêrno
recursos financeiros apropriados.
Salvo no tocante à defesa nacional e relações
exteriores, matérias em que é indisputado o poder
reservado da União, prevalece a total confusão
de competência e conseqüente paralelismo de
funções.
E' o que se verifica no concernente
à
saúde
e
à
educação
pública.
Os
serviços sanitários da União, dos Estados
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e Municípios exercem atividades paralelas, nas
mesmas áreas, com grande desperdícios de
recursos e de esforços e natural e constante
concorrência de conflito de jurisdição.
Idêntico quadro se reproduz no setor
da Educação, pois, em diversos gráus de
ensino, atuam simultâneamente as tais esferas de
govêrno.
No campo econômico, a confusão é
ainda maior, pois órgãos de fomento e defesa
da agricultura, de fiscalização, de comércio e
de amparo e incentivo à indústria se incluem
na estrutura de administração federal, estadual
e municipal e freqüentemente atuam na mesma
área.
E'
escusado
ressaltar
as
nocivas
conseqüências dêsse paralelismo de serviços e
dessa superposição de funções, de que frisamos,
resulta enorme malbarato de recursos e lamentável
dispersão de esforços.
Ser enérgico remédio para êsse estado de
coisas, não se encontrará evidentemente um sistema
satisfatório de discriminação de rendas.
O aumento dos recursos tributários de
qualquer das esferas de govêrno será um estímulo
para criação de novos serviços, mesmo como mera
duplicação de outros já mantidos por órbita
governamental diferente. O resultado, é óbvio será a
asfixia do contribuinte que é um só sobrecarregado
sustentáculo simultâneo dos fiscos da União, dos
Estados e dos Municípios.
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. GILBERTO MARINHO: – Com prazer.
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Ouço V.
Exa. com muito agrado, pois estou convencido de
que são problemas da maior importância os que V.
Exa. está ventilando, razão, porque seu discurso
merece tôda a atenção dos parlamentares
brasileiros.
O SR. GILBERTO MARINHO: – Muito
agradecido a V. Exa. pelo apoio que me traz, com
sua autoridade de vigilante defensor do glorioso
Estado de Alagoas.

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. dá licença para
um aparte?
O SR. GILBERTO MARINHO: – Com muita
satisfação.
O SR. MEM DE SÁ: – Quero dar, se V. Exa.
me permite o atrevimento, aplausos e pleno
assentimento ao brilhante discurso que está
pronunciando, no qual focaliza um dos problemas
mais importantes, um ponto vital para a continuidade
da Federação Brasileira. Não haverá Federação no
Brasil, enquanto não se reexaminar a questão da
distribuição de rendas. Permito-me, aliás, frisar
aspecto curioso: em tôrno dêsse assunto há perfeita
pacificação política. Tanto os partidos da Maioria,
como os da Oposição louvam a iniciativa, o que não
impede, porém, fique sempre no ar. Não vejo o
Govêrno, principalmente, nem os partidos da
maioria, a quem incumbe levantar a questão,
tomarem a iniciativa. Aplaudo o discurso de V. Exa. e
faço votos para que ele encontre repercussão nas
altas esferas governamentais.
O SR. CUNHA MELLO: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. GILBERTO MARINHO: – Com muita
honra.
O SR. CUNHA MELLO: – A questão da
divisão de rendas entre as instituições jurídicas de
direito público que constituem a Federação, desde a
Constituinte de 1891, foi o "leit motiv" de tôdas as
cogitações. Não é de hoje que se tem procurado
acertar a exata e eqüitativa discriminação e
distribuição de rendas entre União, Estados e
Municípios. Ainda bem que o Senador Mem de Sá
traz a palavra de senso e compreensão da Oposição.
Em tôdas as constituintes, os parlamentares têm
estado unidos; mas, apesar de tôdas as boas
intenções, de todos os esforços, na realidade, está
provado, não se atingiu, ainda, a perfeita distribuição
de rendas. Em todo o caso, vamos trabalhar mais,
porque, assim, nos vamos aproximando daquilo que,
eqüitativamente,
pode
concorrer
para
o
desenvolvimento do Município, célula matar da
Federação, dos Estados, e, conseqüentemente, da
União.
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O SR. GILBERTO MARINHO: – Muito
agradeço aos eminentes colegas Mem de Sá, Cunha
Mello e Ezechias da Rocha pela autoridade que
vieram conferir às considerações que venho
desenvolvendo em tôrno do assunto.
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Autoridade
de que V. Exa. está amplamente revestido.
O SR. GILBERTO MARINHO: – Muito
agradecido a V. Exa.
O SR. CUNHA MELLO: – Permite Vossa
Excelência mais um aparte?
O SR. GILBERTO MARINHO: – Com muito
prazer.
O SR. CUNHA MELLO: – A perfeita
discriminação de rendas, entre as três entidades que
compõem a Federação, precisa ser seguida pela sua
rigorosa e honesta aplicação.
O SR. GILBERTO MARINHO: – V. Exa.
abordou, precisamente, um dos pontos cruciais do
problema.
O SR. CUNHA MELLO: – Sempre me tenho
preocupado com a honestidade na aplicação das
rendas das entidades públicas.
O SR. GILBERTO MARINHO: – Essa
preocupação V. Exa. evidenciou ao longo da sua
brilhante vida pública, notadamente no exercício das
funções que tanto honrou de Procurador da União
junto ao Tribunal de Contas.
Sr. Presidente, o primeiro passo deveria ser a
delimitação das esferas de competência para tornar
possível uma estimativa dos custos dos serviços
federais, estaduais e municipais, bem como a
atribuição de meios tributários idôneos a cada uma
das esferas governamentais. A União caberá,
ainda, a tarefa supletiva de socorrer, através de
auxílios e subvenções, os Estados e Municípios
mais necessitados, promovendo, por êsse meio,
uma redistribuição geográfica da renda nacional,
condição essencial ao equilíbrio da Federação.
Reservar-se-á, portanto, à União o maior quinhão
na partilha tributária, não só pelo alto custo dos
serviços que lhe cabe executar, notadamente no
campo da defesa nacional, das relações exteriores
e dos transportes e comunicações, como

pela necessidade de dispor de recursos para
aplicação nas regiões mais atrasadas do país.
Deverão ser ainda da competência privativa da
União certos tributos como os de importação,
exportação e trânsito, que perderam muito de sua
importância como instrumento fiscal para se
transfomarem em instrumentos de contrôle e de
orientação da economia nacional.
Há um assentimento pacífico a respeito da
necessidade de se dotar os Municípios de recursos
capazes de lhes permitir a expansão e eficiência dos
serviços de caráter local, cuja precariedade, entre
nós, é tradicional. A causa da pobreza orçamentária
dos Municípios reside, possìvelmente, no fato de
serem os tributos que lhes são reservados pouco
sensíveis às variações da conjuntura, colocando as
Prefeituras diante de custos crescentes para
execução de seus serviços, em consequência da
inflação e crescimento lento das receitas municipais
pouco influenciadas pela mesma inflação. A solução
consistiria, talvez, em assegurar aos Municípios uma
participação no impôsto estadual de vendas e
consignações, altamente sensível ao aumento de
volume nominal dos negócios em consequência da
inflação.
Outro problema diretamente relacionado
com o da discriminação de rendas reside no
estabelecimento de certa disciplina do poder
tributário
dos
Estados
e
Municípios.
O
desenvolvimento equilibrado da economia nacional
exige que, sem quebra de autonomia estadual e
municipal, se garanta às atividades produtoras, em
todo o país, um tratamento fiscal uniforme. A
elaboração orçamentária e a utilização do crédito
público pelas unidades Federativas exigem,
também, normas básicas uniformes capazes de
evitar o desequilíbrio crônico dos orçamentos e o
uso abusivo do crédito. O sábio dispositivo da
Constituição de 1946, que atribuiu à União a
faculdade de legislar sôbre normas gerais de
direito financeiro, infelizmente não utilizado até
êste
momento,
representa
um
poderoso
instrumento de disciplina financeira e de progresso
econômico.
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Por tôdas essas razões, Sr. Presidente,
evidenciam-se a gravidade e delicadeza do problema
que exige atendimento imediato, para que se acelere
a obra gigantesca de propulsionar o progresso geral
do país, preservando o regime federativo e
mantendo a unidade nacional. (Muito bem; muito
bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Mem de Sá,
terceiro orador inscrito.
O SR. MEM DE SÁ *: – Senhor Presidente,
traz-me hoje à tribuna do Senado a necessidade de
fazer registrar nos Anais do Parlamento Nacional um
acontecimento que terá lugar, domingo próximo, em
minha terra.
O SR. NELSON FIRMO: – Grandiosa terra de
V. Exa.
O SR. MEM DE SÁ: – Muito agradecido a V.
Exa.
Êsse acontecimento mais uma vez enaltecerá
o espírito de patriotismo e de dedicação aos
interêsses da terra comum que sempre tem
caracterizado os sul-riograndenses.
Refiro-me, Sr. Presidente e Senhores
Senadores, à inauguração que se vai verificar, em
Pôrto Alegre, de um Monumento ao Expedicionário
Brasileiro.
O fato é digno de nota porque não só o
Monumento, por suas linhas e por seu vulto, está à
altura dos heróis que têm por fim perpetuar, como,
penso eu, é dos primeiros a ser implantado em
nossa terra com tão justa finalidade.
E’ de salientar-se, para mais vivas côres dar a
êsse registro, que tal realização foi feita inteiramente
à margem dos podêres públicos, sem o auxílio de
contribuição ou de verbas oficiais. E’ resultado de
subsídio espontâneo, generoso e largo do povo do
Rio Grande do Sul e se deve, sobretudo, ao prestígio
sem par do “Correio do Povo”, o grande e conhecido
órgão da imprensa gaúcha e, posso acrescentar,
grande e conhecido órgão da imprensa brasileira.
O SR. NELSON FIRMO: – Muito bem.
O
SR.
GOMES
DE
OLIVEIRA:
–
Grande e conceituado órgão da imprensa bra__________________

* Não foi revisto pelo orador.

sileira. Realmente suas informações e seus
comentários têm altura que bem dizem da
inteligência e da cultura dêsse jornal.
O SR. MEM DE SÁ: – Muito agradecido a V.
Exa. pela justiça que faz à grande fôlha fundada por
Caldas Júnior.
E’ o prestígio do “Correio do Povo”, que tomou
a si a liderança de tal movimento, que permite ser o
Rio Grande do Sul, um dos primeiros Estados a
perpetuar, no bronze e na pedra, o feito glorioso dos
heróis da F.E.B.
A comemoração será honrada, Senhor
Presidente, com a presença do Marechal
Mascarenhas de Moraes e de altas autoridades, não
só do Estado como da União, especialmente
convidadas para o ato.
O Monumento está implantado no Parque
da Redenção, um dos maiores e mais belos
logradouros da minha terra e foi fruto do gênio do
escultor riograndense Antônio Caringi, que
tanto tem enriquecido o patrimônio artístico do
Brasil.
As comemorações serão tocadas do mais
alto espírito de patriotismo. Após a cerimônia da
inauguração e dos discursos oficiais, será feita a
chamada de todos os heróis brasileiros que
pereceram nas montanhas e escarpas geladas da
Itália, pela causa da liberdade humana, e os
sobreviventes daquelas façanhas de bravura sem
par, responderão por êles, reafirmando o
propósito dos homens do Brasil de se baterem,
até o supremo sacrifício, pelas grandes
causas da humanidade, da Liberdade e da
Justiça.
Era esta comunicação que desejava fazer, Sr.
Presidente, para consignar o júbilo dos sulriograndenses por essa iniciativa e por essa
consagração, e, especialmente, deixar assinalado o
que o meu Estado deve para o acontecimento, ao
tradicional, velho e insuperável prestígio do “Correio
do Povo”.
Já que estou na tribuna, Sr. Presidente,
tratarei de outro tema.
Lerei dois telegramas que me vieram às mãos,
quando cheguei ao Senado, ambos de muita
atualidade e um dos quais, creio, provocará certa sur-

– 263 –
prêsa ao meu querido amigo Senador Cunha Mello.
E’ o seguinte:
“Triticultores de Cruz Alta, Rio Grande do Sul,
reunidos em Assembléia apelam para V. Exa. intervir
junto aos órgãos competentes, no sentido de que
seja colocado o saldo de trigo existente, ainda nesse
município, em virtude da situação aflitiva e
consequente prejuízo e atraso que advirão aos
produtores que participam ativamente da batalha do
trigo. Pela Cooperativa Tritícola de Cruz Alta Ltda.
(as.) Alcyone Ferreira Gonzales”.
O SR. CUNHA MELLO: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Com muita
satisfação.
O SR. CUNHA MELLO: – A leitura dêsse
telegrama não me traz qualquer surprêsa, far-meá, apenas, manter o compromisso de colaborar
com V. Exa, em favor da indústria de trigo do Rio
Grande do Sul. Ainda desta vez, prontifico-me a
procurar imediatamente o Sr. Presidente da
República a fim de pedir a S. Exa. autorize as
providências que o nobre colega solicita, muito
justificadamente, da tribuna do Senado, honrando
o mandato de Senador pelo Rio Grande do
Sul.
O SR. MEM DE SÁ: – Mais uma vez
registro o agradecimento que o Rio Grande do
Sul deve a Vossa Excelência pelo muito que tem
feito por êle, neste capítulo, de maneira
espontânea, generosa e que muito enobrece a
representação do Partido Trabalhista Brasileiro e
a do Amazonas.
O SR. CUNHA MELLO: – Obrigado a V.
Exa.
O SR. MEM DE SÃ: – Declarei que causaria
surprêsa, porque V. Exa. teve promessa – e a
transmitiu, da tribuna, em brilhante inesquecível
oração – de que até o fim de maio estaria escoado
todo o trigo no Rio Grande do Sul. Sabia eu que a 31
de maio ainda restavam, nos portos daquele Estado,

cinquenta mil sacas de trigo a transportar. Nada
disse por pensar que êste saldo seria naturalmente
escoado, não exigindo portanto, reclamação
especial.
Recebo agora, entretanto, telegrama de Cruz
Alta, comunicando que ainda existem, no interior,
saldos esperando colocação. Creio, assim, que a
providência que V. Exa. tão generosamente se
propõe a tomar, terá plena aplicação; e logrará, por
certo, o feliz resultado obtido pelas anteriores.
O outro telegrama, Sr. Presidente, – aliás
cópia do que foi endereçado pelo Centro das
Indústrias da Cidade do Rio Grande, ao Ministro da
Fazenda é do seguinte teor:
“Informados de que o Banco do Brasil deixou
de recolher o Fundo de Pavimentação do Banco de
Desenvolvimento Econômico, perturbando, assim, o
plano de Obras de Pavimentação de Estradas,
pedimos vênia para desaprovar tal providência, que
se vai refletir no rítmo de execução das ditas obras,
as quais são vitais para o trânsito de manufaturas e,
em muitos casos, de matérias primas. Agradecendo
as providências de V. Exa. no sentido de sanar esta
irregularidade,
manifestando-nos
sinceramente
reconhecidos. a) Engenheiro João Rheingantz –
Presidente do Centro de Indústrias do Rio Grande”.
Não creio que os ilustres e dígnos industriais
do Rio Grande tenham êxito. O Sr. José Maria
Alkmim determinou, no mês passado, que o saldo do
Fundo de Pavimentação de Estradas, no montante
aproximado de um bilhão e duzentos milhões de
cruzeiros, fôsse entregue, a partir de maio, em seis
prestações mensais.
A Lei que institui o Fundo, no entanto, era
expressa. Não permitia quaisquer dúvidas ou
interpretações: mandava que, trimestralmente, o
Banco do Brasil recolhesse ao Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico o Fundo por ela
criado; e que êste último, por sua vez, fizesse a
distribuição, através do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem e dos Departamentos
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Estaduais de Estradas de Rodagem. Essas
determinações não foram cumpridas. Os saldos
trimestrais de 1956 se acumularam; e agora o Sr.
Ministro da Fazenda determina o pagamento dos
atrasados até 31 de dezembro, porém, dentro de
seis meses, a partir de maio, isto é, completamente
fora da Lei.
Pago o que era devido até o fim do ano
passado ainda teremos o correspondente a dois
trimestres quase vencidos a serem entregues para a
pavimentação de estradas.
E’ sabido, Sr. Presidente e Senhores
Senadores, que a pavimentação reduz em cêrca de
50% as despesas de transporte rodoviário e aumenta
para o dôbro a duração de vida dos veículos.
E’ portanto, a aplicação dêste Fundo em
pavimentação rodoviária um imperativo da economia
brasileira. E’ uma das formas mais eficientes de
romper
os
tão
decantados
pontos
de
estrangulamento
da
economia
nacional;
consequentemente, diminuir o custo do transporte
rodoviário, isto é, de aumentar a produtividade.
Criado por Lei, no entanto, o Fundo de
Pavimentação, o Govêrno, que apregoa ter como
preocupação fundamental o desenvolvimento
econômico e a supressão dos engargalamentos da
economia, deixa de respeitar a lei e de recolher o
numerário correspondente àquele Fundo, aplicandoo, indevidamente, na voragem insaciável dos gastos
delirantes.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – O nobre
orador dá licença para um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Com todo prazer.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Tive
oportunidade de, na Comissão de Economia, emitir
parecer favorável a este projeto, na suposição de estar
praticando ato benéfico à Nação. Tudo o que V. Exa.
alega, relativamente às vantagens da pavimentação, é
uma verdade. No entanto, só se pavimentam
rodovias no Sul do Brasil. No Norte, como declarei
ante-ontem, em todo o Polígno das Secas
existem apenas cento e oitenta e cinco quilômetros de
estradas pavimentadas, embora êsse melho-

ramento tenha sido iniciado há doze anos. E’ uma
verdadeira lastima, se não uma ironia.
O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. tem tôda a
razão; fique certo, porém, de que, sob êsse aspecto,
o Sul não é mais feliz do que o Norte. O Rio Grande
do Sul, por exemplo, tem pouco mais de 130 ou 140
quilômetros de estradas pavimentadas.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Temos,
então, um companheiro de infortúnio. Na estrada
Rio-Belo Horizonte entretanto, em poucos meses,
foram asfaltados cêrca de duzentos quilômetros.
Aliás, com idênticos melhoramentos aquinhoaram-se
outros Estados, gastando-se mais de quinhentos
milhões de cruzeiros.
O SR. MEM DE SÁ: – Exatamente.
Sr. Presidente, os fatos evidenciam a falta
de sorte de rumo em que se perde o atual
Govêrno.
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: –
Vossa Excelência dá licença para um aparte?
(Assentimento do orador) – Tive o desprazer de
votar contra os novos Fundos criados no ano
passado justamente por estar certo de que o
Govêrno não os entregaria para os fins previstos.
Naquela oportunidade a União já devia mais de
dez milhões de cruzeiros ao Banco de
Desenvolvimento Econômico. Não os pagava, e
não pagaria os novos Fundos criados. Êstes, como
os anteriores, se transformariam em mais uma
pesadíssima carga sôbre o contribuinte brasileiro,
elevando ainda mais o custo de vida e
aumentando
as
dificuldades
que
todos
enfrentamos. Desgraçadamente, fui profeta. Está
comprovado, hoje, o que previ. O Govêrno não
entrega os fundos necessários a não ser quando
quer realizar obra de exibição, fácil de executar. O
Congresso também é responsável, pois, embora
ciente, pelos balanços, de que o Govêrno desviava
os Fundos Especiais, ainda lhe concedeu mais de
vinte bilhões de cruzeiros de novos Fundos
Especiais, que terão idêntico destino, isto
é, serão aplicados em tudo menos naquilo
para que foram votados. Se o Govêrno, no en-
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tanto, pedir novos fundos, novos aumentos, tenho
a certeza de que a Maioria do Congresso votará
favoràvelmente, sem indagar do destino dos
anteriores e sem promover a responsabilidade
daqueles que desviam criminosamente os recursos
reservados ao desenvolvimento econômico do
país.
O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. tem carradas
de razão e me felicito, porque também fui dos que
votaram contra êsses aumentos, pois efetivavam
a instituição de fundos para o Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico através de tributos
altamente onerosos, com repercussão imediata
sôbre a economia popular, como foi o caso do
Impôsto
Único
sôbre
Combustíveis
e
Lubrificantes, e sem a aplicação devida, de vez
que houve desvio criminoso das finalidades
prescritas.
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: –
Permite V. Exa. outro aparte, bem oportuno?
O SR. MEM DE SÁ: – Pois não.
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – Aqui
está, no “Correio da Manhã” de hoje:
“O carvão nacional teve o seu custo
acrescido de Cr$ 337,00 por tonelada, em
consequência dos novos preços do carvão
estabelecido pelo Decreto 41.107, de 8 de março
de 1957. O carvão importado sofreu um aumento
de Cr$ 85,00 por tonelada, motivado pelo
reajustamento dos fretes produzidos pela crise de
Suez. O “gas oil” utilizado, também, na fabricação
do gás recebeu considerável aumento de Cr$
2.188,70 por tonelada, porque o seu preço de
custo teve a majoração de 31 para 42 dólares por
tonelada. Finalmente o impôsto único provocou
outro aumento da ordem de Cr$ 1.061,00 por
tonelada”.
O SR. MEM DE SÁ: – Mil cruzeiros por
tonelada?
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – Está
no “Correio da Manhã” de hoje. O Impôsto Único
provocou êsse aumento.

O SR. MEM DE SÁ: – Aliás Vossa Excelência
trazendo à baila êsse aumento, faz lembrar o que
incidiu sôbre o preço da gasolina, durante a semana
dos festejos com a chegada do Presidente Craveiro
Lopes. As homenagens e as festas que engalanaram
a cidade e a emoção e a alegria que dominaram os
corações brasileiro, serviram de excelente pretexto
para que um aumento de 50 centavos em litro de
gasolina
fôsse
determinado,
súbita
e
inesperadamente, sem causar maior repercussão na
massa do povo e na imprensa.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Pois não.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Sou
obrigado a citar fato que não me cumpria aqui trazer.
Sob êsse pretexto do aumento do preço da gasolina,
um motorista, com quem eu não havia realmente,
ajustado preço, teve a pouca vergonha de cobrar-me
mil cruzeiros por três horas de espera na festa do
Itamarati. Como nada haviamos combinado tive que
me sujeitar à exploração.
O SR. MEM DE SÁ: – Muito agradecido pelo
aparte de V. Exa.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Quis apenas
confirmar o que V. Exa. está dizendo.
O SR. MEM DE SÁ: – Realmente.
Voltando ao ponto que estava focalizando, Sr.
Presidente, quero arrematar estas palavras
improvisadas dizendo que em boa hora o vocábulo
pacificação foi enterrado e se está preferindo, agora,
dar melhor nome aos bois, afirmando que o que é
necessário para o Brasil, e basta, é o funcionamento
normal do regime.
Realmente, como bem acentuou em brilhante
entrevista o nobre Senador Juracy Magalhães, como
Presidente da União Democrática Nacional...
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Muito
obrigado a V. Exa.
O SR. MEM DE SÁ: – ...nada mais é
necessário do que o funcionamento normal da
democracia...
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – Muito
bem.
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O SR. MEM DE SÁ: – ...o Govêrno
governando, e a Oposição fazendo oposição,
criticando, fiscalizando resistindo.
O Govêrno, se quiser clima ameno e tranquilo,
que governe bem; que dê cumprimento às leis que
êle pede e que o Congresso vota; que aplique nas
estradas, aquele impôsto arrancado à economia
popular e que custa a fome de muitos lares
brasileiros, para o fim de melhorar a nossa
rodoviação; que proceda, em suma, como govêrno
diligente e eficiente. Já não falo que seja honesto,
porque a honestidade não é de louvar nem de
reclamar; é condição a exigir.
Que governe com eficiência e capacidade,
aplicando a lei e obedecendo-a, fazendo com que os
Fundos sejam destinados às suas finalidades
precípuas e com isto realizando um programa de
govêrno que só poderá merecer da Oposição
aplausos e louvores. Esta não lhe tem negado,
nunca – nem antes da famosa pacificação, nem
agora – a colaboração que cabe aos partidos
minoritários, a colaboração da crítica, da resistência
e da cooperação legítima, sempre que está em pauta
um tema de interêsse nacional.
São estas, Sr. Presidente, as considerações
que o telegrama dos industriais do Rio Grande me
sugeriram, peço perdão à Casa por lhe haver tomado
tanto tempo. (Muito bem; muito bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Gomes de
Oliveira, quarto orador inscrito.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA *: – Sr.
Presidente, Senhores Senadores, poderíamos
assinalar, entre os assuntos que ocuparam a
atenção desta Casa, na semana que hoje finda, o da
Reforma da Lei Eleitoral.
O eminente Senador Abelardo Jurema iniciou
os debates com brilhante discurso; e logo após
apresentou projeto de lei que, certamente merecerá
a maior atenção das Comissões e do Plenário desta
Casa.
__________________

* Não foi revisto pelo orador.

Sr. Presidente, a respeito dêsse assunto, leio,
no “Correio da Manhã”, carta subscrita por ilustre
catarinense, o Sr. José Eugênio Müller, que teve
larga atuação na vida política do meu Estado e que o
representou na Câmara Federal. Com aquele espírito
vivo, um dos apanágio de sua personalidade,
focalizou, com idealismo que mais parece de um
jovem ao encarrar os problemas políticos do nosso
país que de homem maduro, embora em plena
capacidade, em plena fôrça de uma vida exuberante
e útil à coletividade.
Sôbre a necessidade de uma reforma
eleitoral que tranquilize o povo e o País a respeito
dos abusos de que tanto se tem ressentido
a nossa vida política, escreve José Eugênio
Müller:
“A paz, de que tanto precisamos, o
desarmamento dos espíritos e consequente
desaparecimento das ameaças que pairam sôbre
o regime, o pesadelo endêmico dos golpes e
contra-golpes tenham êles origem em setores
militares ou civis, tudo, creio, se desvanecerá
como por encanto desde o momento em que na
consciência de cada cidadão houver a certeza de
que, através do voto, poderá cooperar para que,
na realidade, o povo venha a ter o govêrno que
merecer”.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Permito-me comunicar ao nobre orador
que faltam dois minutos para término da hora do
Expediente.
O SR. ABELARDO JUREMA (pela ordem):
– Sr. Presidente, requeiro a V. Exa. consulte a
Casa sôbre se consente na prorrogação
regimental do expediente, a fim do que o nobre
Senador Gomes de Oliveira prossiga na sua
brilhante oração.
O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de
ouvir o requerimento do nobre Senador Abelardo
Jurema.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado:
Continua com a palavra o nobre Senador
Gomes de Oliveira.
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O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Sr.
Presidente, muito grato ao nobre Senador Abelardo
Jurema e ao Senado pela atenção que me acabam
de dispensar.
Continua o Senhor José Eugênio Müller:
“Já no próximo pleito, em outubro de 1958 os
efeitos de reforma se farão sentir e ninguém mais
poderá arguir de ilegítimos os diplomas dos
legisladores e dos governantes. A revolução pelo
voto se fará então, e a democracia se firmará
definitivamente. A ninguém será lícito opor-se aos
resultados dos pleitos, vote o povo bem ou vote
mal, mas que reflitam a vontade inequívoca dos
eleitores”.
Por aí segue S. Sa., encarecendo a
necessidade de alguns retoques na Lei Eleitoral,
para que a verdade das urnas ressalte clara, nítida
nos pleitos. Mais do que ninguém, estamos, nesta
Casa decididos a rever nossa legislação, elaborando
um código que atenda aos reclamos, ainda
impacientes do País em tôrno da questão eleitoral.
Ainda agora, fui convocado pelo ilustre
Presidente da Comissão Especial de Reforma
Eleitoral Senador João Villasbôas, para uma reunião,
que devemos reexaminar projeto e emendas, para a
maior efetividade da nossa lei eleitoral.
Sr. Presidente, encontramo-nos diante de
situação realmente séria ressaltada aqui por
ilustres colegas, sobretudo pelo nobre Senador
Abelardo Jurema quanto à falta de eleitores,
resultante de lei que cancelou o eleitorado dêste
País. Estamos, assim, poderíamos dizer, quase
como num regimento sem soldados. Não há,
pràticamente, eleitores. Aproximam-se os pleitos,
e em todos os Estados, torna-se morosa e, por
que não dizer – difícil a nova classificação
eleitoral.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Pois não.
O SR. ABELARDO JUREMA: – A
propósito do assunto, vou ler, para Vossa

Excelência e o Senado, telegrama que recebi do
Presidente do Tribunal Eleitoral do Estado do Rio. É
o seguinte:
“Grato pelo interêsse que o ilustre parlamentar
vem tomando pela intensificação do novo
alistamento eleitoral. Informo já se encontrarem
inscritos nesta circunscrição oitenta e oito mil
oitocentos e vinte oito eleitores, conforme
comprovam os boletins enviados aos juízes
eleitorais. Êsse número se refere a inscrições até
maio último, faltando o resultado de duas zonas
eleitorais.
Temos providenciado uma propaganda intensa
e estamos convencidos de que conseguiremos
movimentar os que, sempre displicentes, aguardam
os últimos dias para cumprir o dever cívico. Cordiais
Saudações. Álvaro Ferreira da Silva Pinto –
Presidente do Tribunal Eleitoral do Estado do Rio”.
O Estado do Rio fica aqui perto; é mesmo a
residência de grande parte da população que
trabalha no Distrito Federal. Conta, entretanto, com
apenas dez por cento de alistados, uma vez que, no
último pleito, estavam inscritos perto de oitocentos
mil eleitores.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – No meu
Estado, os eleitores inscritos perfazem apenas cinco
por cento dos existentes antes do cancelamento. É o
fruto da última lei que votamos referente à matéria.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Pois não.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Do Estado
vizinho ao de V. Exa. informam-se que estão
alistados noventa por cento dos antigos eleitores.
Precisamos, porém, ter em vista que não somos
obrigados a levar às urnas o mesmo número de
votantes inscritos até o presente; iremos ao pleito
com eleitores novos. Embora equivalham à
décima parte do antigo eleitorado, representarão
um
verdadeiro
eleitorado,
e
seu
voto
significará
a
expressão
da
vontade
eleitoral no Brasil. Contamos, no momento, com
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um eleitorado volumoso, na aparência, mas
inexistente, na realidade. Eis por que nos
manifestamos contra qualquer movimento no sentido
da prorrogação dos atuais títulos eleitorais. Se tal
ocorresse, teríamos multiplicadas as fraudes do
passado.
Viria então a votação dupla, feita com os
títulos anteriores e com os atuais.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – E se o
eleitor fôr fiscal, votará quatro vêzes!
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite o
nobre orador um aparte?
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Pois não.
O
SR.
JURACY
MAGALHÃES:
–
Corroborando as afirmações do ilustre Líder de
minha Bancada, gostaria de fixar aspecto que não
deve escapar ao espírito cívico de V. Exa. É
preferível um eleitorado sério com número reduzido
de componentes a uma eleição em cuja honestidade
não se possa confiar. Qualquer Govêrno que decorra
de eleição viciada é sempre contestado, ao passo
que, se eleito, com número reduzido de eleitores,
que, de fato tenham obtido seus títulos no
cumprimento da lei, não despertará dúvidas e,
fatalmente receberá o acatamento da Nação.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Muito
honrado pelos apartes dos nobres colegas.
Não pretendia, Senhor Presidente, debater a
questão do cancelamento do eleitorado ou a
formação de novo. Tenho ponto de vista firmado, e já
agora, como não se me oferece ocasião de
expressá-lo durante os debates que aqui se
travaram, não me furto ao desejo de declarar que
não considero feliz a idéia do cancelamento de todo
o eleitorado do País.
Entendo que boa parte dêsse eleitorado,
inscrito
segundo
as
leis
atuais,
está
desaparecida; já morreu, não exerce mais o
direito do voto. Uma reforma dessa natureza
deveria, paulatinamente, implantar um novo
eleitorado, sem a necessidade de cancelar-se o
existente, caso contrário, criamos situação de
injustiça
para
com
os
cidadãos
–
talvez
analfabetos
–
registrados
como
eleitores, em virtude da lei de qualifi-

cação “ex officio”, que vinham exercendo o direito de
voto e de certo, já tinham apreendido, com certa
convicção cívica, a escolher seu candidato.
Se a lei cortar-lhes êsse direito a supressão
talvez provoque sentimento de revolta em
determinados elementos.
Além do mais, nova qualificação eleitoral
representará elevado ônus para o País, sobretudo
para nós políticos, que tão razoàvelmente clamamos
contra a influência do poder econômico, contra o
custo da vida política no País. Cancelar o eleitorado
para organizar novo, é acarretar pesada despesa
para os Partidos e para nós, políticos.
Deveríamos, a meu ver, daqui por diante, ir
reformando o eleitorado em bases novas, seguindo
orientação realmente discutível, no sentido de admitir
como votantes apenas cidadãos com certo grau de
instrução. Não falta quem aceite, até como
conveniente, o voto do analfabeto; mas estamos
longe disso. O voto do analfabeto, segundo aquela
qualificação “ex officio”, seria em percentagem
mínima. Por essa razão, não julgo tenhamos sido
felizes cancelando êsse eleitorado e sentimos o
quanto é difícil a organização de novo ainda que
mais reduzido.
Senhor Presidente, estamos efetivamente na
situação de precisarmos fazer novo eleitorado, sem o
qual não será possível o funcionamento do regime e,
então, clamamos por movimento que estimule a
qualificação.
O nobre Senador Abelardo Jurema lembrou a
necessidade da criação de entidade que promovesse
a nova qualificação o que me levou contar desta
tribuna, o que já se está fazendo em meu Estado.
O grande diário catarinense “A Notícia”
publica artigo que bem expressa pregação minha,
embora eu nada tenha que ver com a orientação
daquele jornal, e que reflete alto pensamento cívico.
Informando-nos sôbre como na cidade de Joinville,
se encara o problema eleitoral e político do País,
noticia a criação do Movimento Cívico Pró-Joinville,
que, embora com sentido restrito, evidentemente
como adiante se verá – abrange todos os
aspectos da vida nacional. Visa principalmente
fortalecer
Joinville
no
concerto
das
de-
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mais cidades e municípios do Estado, mas tem a
finalidade alta de propugnar pelos interêsses gerais
do País porque se propõe a promover qualificação
eleitoral naquela cidade. Referindo-se a artigo
publicado na revista “O Cruzeiro” de autoria de
Raquel de Queiroz, que malsinava a aplicação dos
dinheiros públicos no Distrito Federal, aproveita
aquela fôlha os conceitos da escritora para dizer que
nas democracias os erros, os desvios dos homens
de Govêrno, dos representantes do povo não se
devem senão a êsse próprio povo quando se
desinteressa pela coisa pública e deixa correr os
pleitos eleitorais à revelia do seu voto.
Aconselha o povo a que vá votar, mesmo que
mal, porque dessa maneira, errando uma vez,
poderá acertar de outra. O eleitor é portanto,
essencial ao bom êxito da própria administração
pública. É o que tenho dito, Senhor Presidente,
quando oiço, às vezes, malsinar as coisas públicas
dêste País. Quando oiço dizer mal dos Partidos
políticos, minha resposta tem sido que se êles não
são bons, é de certo porque o povo não lhes está
acompanhando a ação como deve; o povo não se
está interessando pela ação do seu Partido ou dos
órgãos públicos.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Com todo o
prazer.
O SR. ABELARDO JUREMA: – É no
exercício da Democracia que mais se apura o senso
seletivo. Evidentemente, na seqüência das eleições,
o povo irá melhorando o processo de escolha, daí a
excelência dos regimes estáveis como nos Estados
Unidos da América do Norte, cujos homens públicos,
se sucedem e recebem a consagração ou a repulsa
da opinião pública, conforme a capacidade seletiva
da população se faz sentir nas urnas.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Obrigado a
V. Exa.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Com todo o
prazer.

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Quase tudo
quanto o nobre colega está dizendo merece meu
apoio; mas na parte de culpa, Vossa Excelência
sabe que o povo não pode ter qualidades proféticas.
Lembra-se bem o nobre colega de como em nosso
Estado, a última eleição foi renhida. O meu Partido e
de Vossa Excelência coligados, conseguiram fazer
maioria na Assembléia Legislativa catarinense.
Parecia que o povo havia escolhido muito bem. Mal
entretanto, se instalou o novo Govêrno; que
presenciamos? Já disse, aqui, repito, hoje e direi
sempre, pois é fato incontestável: um dos Deputados
da nossa aliança, pertencente ao nosso Partido
vendeu-se miseràvelmente ao Govêrno para que
êste pudesse constituir maioria e desgovernar, como
o está fazendo. Que culpa tem o povo se escolheu e
elegeu candidato que, nem de longe poderia
imaginar seria um judas na história de Santa
Catarina? É preciso em primeiro lugar, alertar o povo
quanto aos seus futuros representantes, e tal
responsabilidade deve caber aos Partidos, que
escolhem os candidatos para oferecê-los ao
eleitorado.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Dá o nobre
orador licença para um contra-aparte?
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Pois não.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Ouvi apenas
parte da intervenção do nobre Senador por Santa
Catarina, meu prezado amigo Francisco Gallotti.
Quero dizer a Sua Excelência que suas palavras me
pareceram inspiradas pela paixão regional que todos
pomos na nossa atividade política; e que ainda é
muito cedo para falar-se em nome do eleitorado de
Santa Catarina sôbre escolha feita há tão pouco
tempo. O povo escolheu com liberdade; escolheu e
elegeu o ilustre Governador Jorge Lacerda, com
apoio do meu Partido.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Que, hoje
já não o apóia muito.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Sòmente
o povo poderá, ao fim dêsse govêrno, consagrá-lo
com nova vitória na campanha de que
participar ou renegá-lo se porventura foi má a
escolha.
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O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Deus dê
vida a nós ambos para vermos isso.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Meu
Partido, ao contrário do que diz o nobre Senador
Francisco Gallotti, não está arrependido do apoio
dispensado à campanha que elegeu o Governador
Jorge Lacerda.
Tanto assim é que, durante a última visita de
Sua Excelência ao Rio de Janeiro, compareceu a
sede do nosso Partido, sendo homenageado pelos
meus correligionários.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Iguais
homenagens não está recebendo dos jornais
udenistas de Santa Catarina. Aqui na cúpula,
excelência tudo são flôres e namôros.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Devo
acentuar que, no caso particular da União
Democrática Nacional, a Direção cumpre sempre o
desejo das seções regionais. Se a de Santa Catarina
se orienta num sentido geral, para o apoio ao
Governador Jorge Lacerda, a Direção Nacional de
nosso Partido segue a mesma trilha. Sempre que o
nobre Senador Francisco Gallotti intervier em
Plenário com essa vivacidade natural de sua
juventude... (Riso).
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Obrigado
pela “juventude”.
O
SR.
JURACY
MAGALHÃES:
–
...encontrará, por outro lado, minha palavra serena
de homem mais vivido...
O SR. NÉLSON FIRMO: – Nem sempre
serena.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Menos
vivido.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – ...contrariálo, embora conserve eu aprêço por essa grande
figura que o Senado estima e acata.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Muito
obrigado a V. Exa. mas o ponto principal do meu
aparte não foi tocado pelo nobre colega.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Talvez a
parte que não ouvi.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Estou muito
honrado pelos apartes com que os nobres
Senadores ilustram o meu modesto discurso.

Não posso entretanto, deixar de replicar ao
nobre Senador Francisco Gallotti, que fêz
referência a elemento do meu Partido que se
conduziu pèssimamente, no exercício do mandato
de Deputado. Está aí precisamente uma das
vantagens do regime democrático quando bem
praticado, quando o povo se interessa pelas
cousas públicas, como muito acertadamente
assinala “A Notícia” de Joinville, em artigo que
lerei dentro em pouco.
Está aí configurada uma das respostas
comuns aos que apelam por um regime ditatorial,
num país ainda não aparelhado ou bem amadurecido
para exercer o regime democrático. É caindo que as
crianças aprendem a andar. Errando aprenderemos
a exercer melhor o regime democrático. É o que terá
acontecido no fato a que se refere o nobre Senador
Francisco Gallotti. Foi de tal modo chocante, na vida
pública de Santa Catarina e do meu partido – o mais
diretamente atingido nesta conjuntura – provocou tal
reação que dificilmente, com o correr dos tempos,
poderemos compreender, admitir ou aceitar o fato de
um candidato que se bandeia, traindo assim seu
partido.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – “Bandeia”?
É muito brando o têrmo.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Geralmente
aceita-se a traição e repudia-se o traidor. O
Deputado focalizado pelo Senador Francisco Gallotti
terá seu castigo nas urnas.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – No
repúdio da opinião pública está o castigo que
merece.
Sr. Presidente, meu desejo, no momento, é
mais exaltar a compreensão dos homens do
meu Estado e do municípios do meu nascimento,
Joinvile.
Êsse jornal, colocando-se alto, examinando
precisamente os deveres do cidadão em
face dos problemas políticos, diz entre outras
coisas:
“Quer-nos parecer que, ao castigar com tanto
rigor e acêrto um eleitorado faltoso, Rachel de Queiroz
não quis referir-se tanto aos que, bem ou mal,
cumpriram sua obrigação, porém mais aos que se
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abstiveram de fazê-lo. Seja como fôr, não é
REQUERIMENTO Nº 234, DE 1957
necessária muita filosofia para reconhecermos que a
falta do que deixa de votar é tão grave como a do
Nos têrmos dos artigos 24 e 25 do Regimento
que elege mal".
Interno, requeiro licença para me afastar dos
"Mesmo assim, jamais deveríamos afastar- trabalhos do Senado pelo prazo de 95 dias, a partir
nos do nosso dever de votar, considerando de 17 do corrente.
Sala das Sessões, em 14 de junho de 1957. –
que os nossos filhos já pensam de modo diverso.
Fernandes
Távora.
Com a nossa atitude de retraimento e para
O
SR.
PRESIDENTE: – A Mesa vai convocar
que não dizê-lo covardia, havemos de destruir
o
Suplente
de
Sua Excelência. (Pausa) .
não sòmente a finalidade da nossa própria vida,
Na
sessão
de hoje foi lida a Mensagem
o nosso próprio progresso e bem-estar, mas
número
202,
em
que o Senhor Presidente da
também a vida cheia de esperanças dos nossos
República
comunica
as razões do veto ao Projeto de
filhos. Êles, que ainda têm a existência pela
Lei
que
altera
o
artigo
1º da Lei número 403, de 24frente, êles, os nossos herdeiros e continuadores
9-48,
que
reestrutura
os cargos de tesoureiro e
do nosso nome, êles, para quem trabalhamos
ajudante
de
tesoureiro
do
Serviço Público Federal.
e tudo fazemos para que tenham dias
A
fim
de
conhecerem
dêsse veto, convoco as
melhores".
duas casas do Congresso Nacional para sessão
Êles confiam em que saibamos cumprir com o conjunta, no dia 9 de julho próximo, às 21 horas.
nosso dever. Êste o alto sentido do "Movimento
Para a Comissão Mista que o deverá relatar
Cívico Pró-Joinville".
designo os Senhores Senadores: Abelardo Jurema,
Exalto, Senhor Presidente, a compreensão Mourão Vieira e Prisco dos Santos.
Passa-se à:
dos homens da minha terra que procuram
estimular o povo, dar-lhe a noção dos seus deveres
ORDEM DO DIA
cívicos, para que não só se qualifique, mas vote.
Ainda que não tenha muita esperança no êxito do
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara,
seu voto, votando sempre e procurando melhor
número
304, de 1953, que permite a admissão de
escolher o eleitorado, sem dúvida, estará
pessoas
jurídicas nas Cooperativas de Transportes
contribuindo para o aperfeiçoamento da nossa vida
de
Passageiros
e de Cargas, tendo Pareceres
pública.
(números 374 a 376, de 1957) das Comissões: de
Sentindo em tôrno de si a vigilância, os Constituição e Justiça, favorável; de Legislação
homens públicos e os governos, sem dúvida, Social, contrário, com voto em separado do Senhor
pautarão seus atos por normas de conduta, que só Senador Tarcísio Miranda; e de Economia, favorável.
podem levar os povos a grandes destinos. (Muito
bem; muito bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
Durante o discurso do Senhor Gomes de
Oliveira, o Senhor Apolônio Salles, deixa a cadeira a discussão. (Pausa) .
Encerrada.
da presidência, ocupando-a o Senhor Victorino
Em votação.
Freire.
Os Senhores Senadores que aprovam o
O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido um
Projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Requerimento do nobre Senador Fernandes
Está aprovado.
Távora.
É o seguinte o Projeto aprovado, que vai à
É lido e aprovado o seguinte:
sanção:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 304, DE 1953
Permite a admissão de pessoas jurídicas nas
Cooperativas de Transportes de Passageiros e de
Cargas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Nas Cooperativas de Transportes de
Passageiros e de Cargas é permitida a admissão,
como associados, de pessoas jurídicas cuja
existência tenha por fim a exploração dos serviços
de transportes de passageiros e de cargas.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara,
número 390, de 1956, que cria o Museu Nacional de
Imigração e Colonização na cidade de Joinville,
Estado de Santa Catarina, e dá outras providencias,
tendo Pareceres favoráveis, sob números 385 a 387,
de 1957, das Comissões de Constituição e Justiça;
de Educação e Cultura; e de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS * : – Senhor
Presidente, não venho à tribuna discutir a
conveniência ou utilidade do Projeto, mas levantar
dúvida sôbre a constitucionalidade de dois dos seus
dispositivos.
Estabelece o artigo 2º:
"O Ministério da Educação e Cultura criará ali
as seções necessárias à conservação e exposição
daqueles objetos e à elaboração e divulgação de
estudos sociológicos, históricos, etnográficos e
etnológicos com base no material recolhido".
A mim se me afigura que a matéria é de
regulamentação.
O art. 4º está assim redigido:
Ao Ministro da Educação e Cultura caberá expedir
o Regulamento pelo qual se regerá o Museu Na__________________

* Não foi revisto pelo orador.

cional de Imigração e tomar as providências legais
para a organização do quadro de funcionários do
mesmo Museu.
Senhor Presidente, parece que há, no
caso, delegação de competência ao Ministro da
Educação, para regulamentar a lei quando essa
atribuição é privativa do Senhor Presidente da
República, nos têrmos do artigo 87, alínea I da
Constituição Federal. Ao Presidente cabe baixar o
regulamento para execução da lei; aos Ministros,
em face do artigo 91, alínea II, compete expedir
instruções para fiel execução das leis, decretos e
regulamentos.
Há, portanto, deslocação de competência de
ato do Presidente da República para o Ministro da
Educação com infringência da Carta Magna.
Acresce que, na parte final, o artigo 4º outorga
ao Ministro da Educação competência para
organização do quadro de funcionários do mesmo
Museu.
Senhor Presidente, aí, a matéria já não é da
alçada do titular da Pasta e sim, do Presidente da
República.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com muito
prazer.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Parece-me
que não se está dando competência ao Ministro para
a criação do Quadro mas, apenas, para que examine
as necessidades do serviço, a fim de que se possa
saber o número de funcionários. O Ministro da
Educação vai, precisamente, estudar a matéria e
solicitar do Legislativo, a criação do Quadro.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Vai estudar
a organização do Quadro; não fazer nomeações.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Ainda
assim, a competência é do Presidente da República
para se dirigir ao Congresso, solicitando a criação de
cargos.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com
satisfação.
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O SR. ABELARDO JUREMA: – Creio que
seria o caso de emenda, atribuindo ao Ministro
competência para encetar estudos sôbre a
organização do Quadro.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Penso que tal
disposição não deve figurar no Projeto. Uma vez
fixada em lei a criação do Museu, ao Presidente da
República
compete,
independentemente
de
determinação legal, as providências decorrentes.
Peço a atenção do Senado para êsse ponto, pois o
assunto foi aqui discutido, na Legislatura passada, e
o nosso então companheiro, representante do
Estado de Santa Catarina, Senador Ivo d' Aquino,
propôs, de maneira vitoriosa, que jamais se incluísse
em qualquer lei a determinação ao Senhor
Presidente da República para a regulamentar. Essa
atribuição à Presidência da República advém do
texto expresso da Constituição.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Permite V.
Exa. mais um aparte?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com muita
honra.
O
SR.
GOMES
DE
OLIVEIRA:
–
Seria, sem dúvida, desnecessária a determinação;
entretanto, nunca, por inclui-la, se inquinou de
inconstitucional um Projeto, uma vez que o Chefe da
Nação tem o poder de elaborar o quadro de
funcionalismo, de acôrdo com as exigências do
Serviço Público.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – É justamente
contrário à afirmação que V. Exa. acaba de fazer o
fato que relembro ao Senado. O nobre colega
pertencia a esta Casa, na Legislatura passada,
quando, por várias vêzes, foi seguida a orientação do
nobre Líder da Maioria, Senador Ivo d' Aquino, de
rejeitar, por inconstitucional, dispositivo que
determinasse a regulamentação pelo Senhor
Presidente da República, mesmo porque, em vários
dêsses casos se estabelecia prazo para que Sua
Excelência baixasse o respectivo regulamento.
Senador
Ivo
d'Aquino
argumentou,
vitoriosamente, em plenário, que a competência era
do Presidente da República; e que êste examinaria
o texto legal, extraindo a convicção de que,

para sua execução, êle necessitava ou não de
regulamento. Sustentou, outrossim, que o Legislativo
não podia determinar ao Chefe do Executivo
regulamentasse qualquer lei, desde que essa
faculdade lhe era atribuída pela Constituição. Menos
ainda se podia estipular prazo para que êle baixasse
regulamentos, o que positivamente representaria
restrição às prerrogativas constitucionais.
A afirmação de Vossa Excelência, portanto, de
que semelhante argumento jamais foi levantado
nesta Casa, não é exata. As razões expendidas pelo
então Líder da Maioria foram aceitas; e suprimiramse, em todos os Projetos que na oportunidade,
tramitavam pela Casa, dispositivos idênticos,
considerados inconstitucionais.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Permite V.
Exa. outro aparte?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o
prazer.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Teria sido
orientação de momento. O fato é que, em quase
todos os Projetos elaborados neste País há um
artigo determinando caber ao Presidente da República, dentro de tal ou qual prazo, baixar o
respectivo regulamento.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – No particular, o
Senado seguiu orientação diversa.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – A disposição
podia ser inconstitucional.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Adotou os
argumentos jurídicos, do ilustre Senador Ivo d'Aquino
e – repito – mandou suprimir, em todos os Projetos
que na ocasião tramitavam nesta Casa – inclusive
nos elaborados pela Câmara dos Deputados –
dispositivos semelhantes.
Senhor Presidente, no caso concreto,
não se trata de disposição que pudesse ser
considerada já não digo inconstitucional, mas uma
excrecência, ou um excesso do Legislativo.
Pretende-se atribuir ao Ministro da Educação e
Cultura, a faculdade de regulamentar a lei, quando
essa prerrogativa é do Presidente da República.
Mais ainda: outorgam-se àquele titular podêres
para elaborar e nomear o quadro funcional do
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Museu de Imigração e Colonização da Cidade de
Joinvile, o que é da competência do Congresso
Nacional. Ao Govêrno Federal deixou-se apenas a
atribuição de desapropriar e adquirir o edifício
existente naquela cidade, para a instalação do
Museu.
É possível que a minha opinião não seja a
mais justa, a mais razoável, ou a mais jurídica.
Desejaria, entretanto, que a honrada Comissão de
Constituição e Justiça se pronunciasse sôbre os
artigos 2º e 4º do Projeto; e neste sentido,
apresentarei Requerimento a Mesa, para a volta da
proposição àquela Comissão. (Muito bem!).
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa aguarda o
Requerimento de Vossa Excelência.
Continua a discussão.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA * : – Senhor
Presidente, está em discussão Projeto que interessa
não apenas à minha cidade natal, Joinvile, mas a
tôda a vida cultural do Brasil. Somos um País de
imigração. Vários contingentes de povos diversos
compuseram a nossa etnia, criando a nacionalidade
brasileira. Nestas condições, constitui magnífico
campo de estudos uma zona em que a influência
européia foi imensa, não só pela imigração de
açoreanos, de lusos, que como imigrantes vieram
povoar o nosso País, como pelo carreamento de
populações de outras regiões, sobretudo da Europa
Central, suíços, poloneses e, posteriormente,
italianos.
A criação do Museu Nacional de Imigração e
Colonização, em Joinville, nos possibilitará formar
juízo seguro do espírito da nacionalidade.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Desejava esclarecer ao nobre orador
que há, sôbre a Mesa, Requerimento do nobre
Senador João Villasbôas, pedindo a volta do Projeto
às Comissões, bem como uma emenda ao Projeto.
Consulto, assim, Vossa Excelência sôbre se
deseja continuar a discutir a proposição ou se
prefere debatê-la quando voltar das Comissões.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Senhor
Presidente,
vou
limitar-me
a
um
__________________

* Não foi revisto pelo orador.

debate cordial com o eminente Senador
João Villasbôas, meu antigo e ilustre companheiro
na Comissão de Constituição e Justiça desta
Casa.
O SR. PRESIDENTE: – Vai Vossa Excelência
discutir o Projeto?
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Exatamente.
Senhor Presidente, dizia que o nobre Senador
João Villasbôas foi, durante vários anos, meu
companheiro na Comissão de Constituição e Justiça,
desta Casa. Sempre terçamos armas dentro de um
espírito alto e compreensivo.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com grande
honra para mim.
O
SR.
GOMES
DE
OLIVEIRA:
–
Depois de nos têrmos distanciado daquele recinto, é
talvez a primeira vez que nos encontramos num
debate, não de corpo a corpo, mas de espírito a
espirito.
Eminente Senador João Villasbôas, considero
oportuno emitir considerações, porque a Comissão
de Constituição e Justiça examinará o aspecto
constitucional do Projeto e as minhas ponderações
de
algum
modo
poderão
contribuir
para
esclarecimento do debate.
Considera V. Exa. inconstitucional a
proposição pelo fato de o artigo 4º dar competência
ao Ministro da Educação e Cultura para expedir o
Regulamento pelo qual se regerá o Museu Nacional
de Imigração e, ainda, autorizar aquêle titular a
tomar as providências legais para a organização do
quadro de funcionários do mesmo Museu. O
Projeto, portanto, confere, segundo o ilustre
representante de Mato Grosso, duas atribuições
inconstitucionais ao Sr. Ministro da Educação e
Cultura. Argumenta Sua Excelência que, pela
Constituição, cabe ao Presidente da República, e
não aos Ministros regulamentar a lei.
Estou inteiramente de acôrdo com Sua
Excelência. Trata-se de dispositivo constitucional
expresso que seria desnecessário discutir ou
comentar. Parece-me, todavia, que o nobre Senador
João Villasbôas elabora em equívoco.
O que o Projeto estabelece no artigo 4º é o
seguinte:
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"Ao Ministro da Educação e Cultura caberá
expedir o Regulamento pelo qual se regerá o Museu
Nacional de Imigração e tomar as providências legais
para a organização do quadro de funcionários do
mesmo museu".
Ora, não será êsse Regulamento nos têrmos
previstos pela Constituição, a regulamentação de
uma lei mas, apenas, a regulamentação dos serviços
do Museu, porque, evidentemente, a maneira
por que vai funcionar é que, realmente, será
regulamentada. A expressão talvez tenha sido
infeliz.
A maneira do funcionamento dêsse Instituto
seu modo de ser e de agir é que serão
regulamentados, por determinação do Senhor
Ministro da Educação. Entendo que é a êsse
regulamento que se refere o Projeto. Não é o da lei,
mas, apenas, ao dos serviços internos daquele
Instituto.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Justamente,
não é a regulamentação da lei.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Como sabe o
Senado,
tôda
instituição
está
sujeita
a
regulamentação, que diz da maneira de vigorar a lei
e certos detalhes para sua execução. Afora isto,
numa instituição como essa, há um serviço interno,
um sistema de funcionar, e a meu ver, o que
pretendeu o Projeto foi possibilitar ao Senhor
Ministro da Educação a faculdade de regulamentar
os serviços do Instituto, e não regulamentar
a lei.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Com
prazer.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O
regulamento a que se refere, a divisão, a
distribuição de zonas, criando as seções
necessárias nesse Museu, conforme dispõe o
Projeto, não é da competência do Ministro da
Educação e, sim, do Presidente da República. Nos
regulamentos V. Exa. deve ter lido milhares de
vêzes que o Presidente da República declara:
"Aprovo o Regulamento abaixo apresentado. Êsse
regulamento é elaborado no Ministério, mas
é ato do Presidente da República, e mesmo
o regulamento de funcionamento interno do

Museu é ato do Chefe do Govêrno. É Sua Excelência
quem baixa o ato e aprova o regulamento. Isto vem
publicado sistemàticamente no "Diário Oficial".
Acresce que está expresso na lei, artigo 4º: "Ao
Ministro
da
Educação
caberá
expedir
o
regulamento".
Como vê Vossa Excelência, trata-se de
atribuição conferida. O Ministro não expede
regulamento; expede apenas circulares ou instruções
para a aplicação do regulamento baixado pelo
Presidente da República.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – É
precisamente o que aí está.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Vê, pois, V.
Exa. que há aí, quando nada, impropriedade de
expressão.
O
SR.
GOMES
DE
OLIVEIRA:
–
Perfeitamente de acôrdo com Vossa Excelência:
impropriedade de expressão.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Mas não é
sòmente isto.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – O assunto é
tão comezinho, tão sabido, que pela Constituição
quem regulamenta a lei é o Poder Executivo, é o
Presidente da República, e não acredito que um
Projeto como êste o tenha esquecido.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Terá Vossa
Excelência coragem de votar Projeto nessas
condições, que atribui ao Ministro da Educação a
faculdade de expedir regulamentos? Não podemos
fazer uma coisa dessas. Temos que zelar, aqui,
pelas leis por nós votadas.
O Sr. GOMES DE OLIVEIRA: – De acôrdo
com Vossa Excelência. O Projeto mereceria emenda
de redação, para se tornar mais preciso.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não se trata de
simples emenda de redação.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – O nobre
colega há de ver que não houve, realmente o
pensamento de dar ao Ministro o poder de
regulamentar leis.
O que se pretendeu foi...
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Está expresso
no Projeto: "regulamentar".
O
SR.
GOMES
DE
OLIVEIRA:
–
...
dar
ao
Ministro
da
Educação
a
faculdade de baixar instruções e organi-
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zar o serviço. Isto é realmente o que o Projeto
pretendeu e não o que Vossa Excelência há de ter
visto, que podêres como êste não temos dado a
Ministros de Estado. Trata-se do poder de baixar
instruções para funcionamento de uma instituição.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Nós não
podemos dar essa competência aos Ministros,
porque esta êles têm, decorrente da própria
Constituição. Aqui, porém, a matéria que se segue à
expressão "regulamento", a matéria que vai ser
enfeixada neste regulamento, é justamente a
regulamentação da lei, o regulamento pelo qual se
regerá o Museu Nacional de Imigração e
Colonização.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Veja Vossa
Excelência que o Projeto até foi cauteloso quanto a
êsse aspecto constitucional. Não deu ao Poder
Executivo o que comumente se tem dado aqui em
Projetos de Lei e leis que correm por aí, já velhas. A
lei dá ao Presidente da República, ao Executivo a
faculdade de baixar regulamentos, até em prazos
tais fixados como Vossa Excelência há pouco referiu.
Visa o Projeto, evidentemente, dar ao Ministro, como
já tinha dado no artigo 2º, a faculdade de baixar
instruções para o funcionamento da instituição, e não
de baixar regulamentos para a execução da lei, de
atribuição do Poder Executivo.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Justamente
para execução da lei pela qual se regerá o Museu. O
Projeto é tão falho que dispõe, no artigo 3º:
"O Museu seria instalado em edifício
pertencente aos herdeiros do príncipe de Joinvile,
existente naquela cidade".
Mas não autoriza a abertura de crédito
necessário.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Aí está,
realmente, uma falha do Projeto que não o inquina
de qualquer inconveniente, em face da Constituição,
por não ter fixado uma importância para que
pudesse, realmente, custear os serviços dêsse
Museu. Procuraremos determinar, em outro Projeto
de Lei, caso êste seja aprovado, a abertura do
crédito necessário.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Há
necessidade de autorização da abertura de um
crédito e, veja bem V. Exa., de classificar o crédito e
determinar a dotação por onde sairá o pagamento
para isso.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Há outro
aspecto focalizado pelo nobre Senador João
Villasbôas. É quanto à faculdade que se dá, ao
Ministro da Educação, de organizar um quadro de
funcionários, a faculdade de tomar providências para
a organização dêsse serviço. As providências a
serem tomadas, serão precisamente a criação do
quadro do funcionalismo, o que só pode ser feito
com a aprovação do Congresso, como, também, a
aprovação de verba para a instalação dos novos
serviços.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Vossa
Excelência me permita mais uma interrupção. Como
está no Projeto, o Senhor Ministro da Educação e
Cultura, nesse Regulamento, determinará, criará,
estabelecerá o número de funcionários, organizará o
quadra e determinará os vencimentos. Vossa
Excelência sabe que, neste momento, precisamos
ser cautelosos na votação de Projetos dessa
natureza, certos de que o Executivo, como temos
assistido, está exorbitando de suas atribuições,
criando cargos e aumentado vencimentos sem
nenhuma base em lei do Congresso. Projeto como
êsse, que dá atribuição expressa, não ao Presidente
da República, mas ao Ministro da Educação para
organizar quadro de funcionário, determinar
vencimentos, não pode ser aceito.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Pode estar V.
Exa. certo que não escapou a mim e ao Senador
Othon Mäder, que também acompanhou com
simpatia êsse Projeto, não nos escaparam êsses
aspectos da necessidade da criação de quadro de
funcionários e da votação de verbas para atender a
essas despesas. Mas isso previmos em outro Projeto
em estudo, e depois de apreciação do Senhor
Ministro da Educação e Cultura e após êsses
estudos, poderemos realmente saber quantos
funcionários serão e de que forma será preciso orga-
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nizar o quadro e que importância será necessária sirvam para elucidar alguns de seus aspectos
para a instalação dêsse serviço.
constitucionais.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) .
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Tudo que V.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa
Exa. está dizendo pode ser resolvido com a Requerimento que vai ser lido pelo Senhor Primeiro
supressão dêsses dois artigos, 2º e 4º. Fica perfeito Secretário.
com essa supressão. Não tem o Projeto eiva de
É lido o seguinte:
inconstitucionalidade, o Presidente da República o
aprovará e pedirá ao Congresso, em mensagem, a
REQUERIMENTO Nº 235, DE 1957
criação de cargos, estabelecendo sua graduação
para efeito de vencimentos.
Nos têrmos dos artigos 126, letra i, e 155, letra
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Muito
honrado pelo aparte do nobre Senador João
Villasbôas. Concedo agora o aparte ao eminente
Senador Othon Mäder.
O SR. OTHON MÄDER: – Êsse Projeto foi
apresentado na Câmara, pelo Deputado Plácido
Olímpio de Oliveira, em 1952, e dêle constava a
abertura de um crédito de três milhões de cruzeiros,
para aquisição e instalação do Museu de Joinvile.
Passando, porém, pelas diversas Comissões
daquela Casa do Congresso, tôdas elas opinaram
pela rejeição do crédito. Entendiam elas que
competia ao Poder Executivo, através de
Mensagem ao Congresso, pedir crédito não só para
a aquisição do prédio como, também, para
instalação do Museu. Aí, então, fêz-se a
modificação no Projeto, que passou a ter a redação
atual.
O
SR.
GOMES
DE
OLIVEIRA:
–
Muito grato ao aparte do nobre Senador Othon
Mäder, que reafirma os pontos de vista que estou
expendendo.
Senhor Presidente, não vou alongar-me. Quís
apenas fazer algumas considerações ao largo do
Projeto, para que a Comissão de Constituição e
Justiça possa atender a essas ponderações.
Termino, pois, com um registro final – o Projeto
examinado pela Comissão de Constituição e Justiça,
teve o respectivo parecer, da autoria do nobre
Senador Lourival Fontes, subscrito pelos ilustres
membros daquele órgão, que o consideraram
constitucional.

a, do Regimento Interno, requeiro adiamento da
discussão única do Projeto de Lei da Câmara
número 390 de 1956, a fim de que sôbre êle seja
ouvida a Comissão de Constituição e Justiça para
reexaminar o assunto, tendo em vista as
considerações ditas por mim em Plenário.
Sala das Sessões, em 14 de junho de 1957. –
João Villasbôas.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o
Requerimento.
O SR. OTHON MÄDER (para encaminhar a
votação) *: – Senhor Presidente, a respeito do
Projeto ora em discussão, o Senador Gomes de
Oliveira já definiu ponto de vista que também adoto –
o da impropriedade de linguagem.
Na verdade, a meu ver, a lei autorizava o Sr.
Ministro da Educação a expedir o Regimento Interno
e as instruções, para funcionamento do Museu de
Joinvile, e não a Regulamentação da lei, como diz o
nobre Senador João Villasbôas.
Passado o aspecto jurídico do Projeto, quero
apenas prestar alguns esclarecimentos a respeito do
mesmo.
Nasceu
esta
proposição
em
1949,
apresentada pelo então Deputado Tavares do
Amaral, representante de Santa Catarina. Demorado
que foi seu andamento, acabou sendo arquivado.
Em 1952, o Deputado Plácido Olímpio de
Oliveira apresentou novo Projeto, com o mesmo
objetivo, isto é, a aquisição do antigo Palácio dos
Príncipes, em Joinvile, para transformá-lo em Museu
Colonial.
Aproximava-se a época em que aquela cidade
completaria seu primeiro centenário, que seria a 9 de
março de 1953. Infelizmente, porém, o Projeto

Meu intuito é apenas levar à douta Comissão –
se é que ainda cabe remeter-lhe novamente o __________________
Projeto – alguns esclarecimentos que, ao menos, * Não foi revisto pelo orador.
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não foi votado a tempo de alcançar as
comemorações
então
realizadas;
continuou
arrastando-se por mais alguns anos, e já está com
cinco de existência!
O Museu de Joinville, Sr. Presidente, é velho
anseio das populações daquela região, que assiste à
destruição completa dos objetos trazidos pelos
primeiros colonizadores da cidade. Enquanto não se
fundar o Museu êsses objetos continuarão a ser
extraviados, e dia chegará em que não se encontrará
qualquer vestígio da história de Joinville.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permite V.
Exa. um pequeno aparte?
O SR. OTHON MÄDER: – Com todo o
prazer.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Estou certo
de que, se o nobre Senador João Villasbôas
conhecesse Joinville e soubesse, pessoalmente, do
que se trata; se visitasse aquela casa, que foi dos
príncipes, e visse com que sacrifícios está sendo
mantida...
O
SR.
GOMES
DE
OLIVEIRA:
–
Se observasse o monumento histórico que
representa...
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – ... se
sentisse a maravilhosa colmeia de trabalho que é
Joinvile, S. Exa. teria um pouco mais de boa vontade
para com o projeto.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite o
nobre orador que eu dê uma explicação ao Senador
Francisco Gallotti?
O SR. OTHON MÄDER: – Pois, não.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Ao iniciar-se a
discussão do projeto, declarei que, absolutamente,
não o combatia, nem fazia qualquer crítica à sua
conveniência ou utilidade. Oferecia apenas restrições
do ponto de vista constitucional, propondo fôsse
reexaminado nos pontos que assinalava, para que,
ao votarmos o projeto, estivesse ele escoimado de
tudo quanto parecesse inconstitucional.
O
SR.
FRANCISCO
GALLOTTI:
–
O parecer da Comissão de Constituição
e Justiça, de autoria do ilustre Senador
Lourival Fontes, foi assinado, sem restri-

ções, pelos nobres Senadores Attilio Vivacqua e
Daniel Krieger, verdadeiros mestres do direito.
O SR. OTHON MÄDER: – Agradeço os
apartes dos nobres colegas.
Sr. Presidente, o Palácio dos Príncipes,
consta, no Serviço Histórico e Artístico como
Patrimônio Nacional. Como demora a votação dêste
projeto, que, como disse, representa o ideal do povo
de Joinvile, a Prefeito daquela cidade, Dr. João
Collin, resolveu adquirir o Palácio para, dessa forma,
facilitar a instalação do Museu.
Há poucos dias, foi lavrada a escritura da
aquisição daquele Palácio, exatamente com o
objetivo de não se perder a oportunidade de obter-se
um prédio que pudesse ser transformado em museu,
desejo unânime de tôda a povoação de Joinvile e
adjacências. Com a instalação do Museu seria
mantida a velha tradição de que essa cidade foi
colonizada por correntes imigratórias trazidas graças
à doação que a Princesa D. Francisca fêz de oito
léguas quadradas do terreno, que hoje é a cidade de
Joinvile.
Assim, protelando-se a votação do Projeto de
Lei da Câmara nº 390, de 1956, estaremos
contrariando a vontade de tôda uma população que
merece ser respeitada, ouvida e acatada porque
Joinvile é, sem dúvida, uma das cidades mais
progressistas e laboriosas de Santa Catarina.
Por êsse motivo, o Prefeito municipal de
Joinvile resolveu destacar do Orçamento Municipal,
uma quantia para adquirir o prédio já que êste
projeto estava demorando.
Assim, Sr. Presidente, fazemos apêlo ao nobre
Senador João Villasbôas, para que retire seu
requerimento e permita a aprovação do Projeto que
já vem sendo discutido desde 1949 e resume, sem
dúvida, o maior ideal do povo de Joinvile.
O SR. LOURIVAL FONTES: – Permite V. Exa.
um aparte? (Assentimento do orador) Como relator
na Comissão de Constituição e Justiça, dei parecer
favorável ao Projeto. Nada há nêle de que se
infira inconstitucionalidade. A regulamentação deverá
ser feita pelo Poder Executivo. O fato de o
Projeto referir-se ao Ministério da Educação
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para o efeito de regulamentá-lo não o invalida,
porque é ao Poder Executivo que caba essa
faculdade. Repito que não há no Projeto, de
real utilidade, nada que se possa acoimar de
antijurídico.
O SR. OTHON MÄDER: – Vê V. Exa., Sr.
Presidente, que o nobre relator da Comissão de
Constituição e Justiça reafirma, agora, neste Plenário
o seu parecer, isto é, que nada encontrou de
injurídico na proposição.
Assim julgo que a alegada impropriedade
de linguagem não dá motivos para retardarmos
a aprovação do projeto, que se vem arrastando
por mais de nove anos pelo Congresso
Nacional e está sendo esperado pela população
de Joinvile para dar início à construção do
Museu, pelo qual tanto vem batalhando. (Muito
bem)
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o
requerimento
do
nobre
Senador
João
Villasbôas.
O SR. JOÃO VILLASBÕAS (pela ordem): –
Sr. Presidente, não tenho dúvida alguma em retirar o
requerimento que enviei à Mesa, mas requererei
destaque dos artigos 2º e 4º, para serem excluídos
do projeto.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA (pela
ordem): – Sr. Presidente, do que ouvimos,
deduz-se que o nobre Senador João Villasbôas
desiste do requerimento em que solicita a
ida do Projeto à Comissão de Constituição e
Justiça.
O
SR.
PRESIDENTE:
–
O
nobre
Senador João Villasbôas falando pela ordem,
declarou que não teria dúvida em retirar o
requerimento. S. Exa., todavia, não positivou a
solicitação.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS (pela ordem): –
Sr. Presidente, solicito à Mesa a retirada do meu
Requerimento.
O SR. PRESIDENTE: – V. Exa. será
atendido.
Em face da retirada do requerimento, continua
em discussão o Projeto.
A emenda de autoria do nobre Senador
Abelardo Jurema, enviada à Mesa, será retirada por
solicitação de S. Exa. (Pausa).

Não havendo quem queira fazer uso da
palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Acha-se sôbre a mesa requerimento do nobre
Senador João Villasbôas, que vai ser lido pelo Sr. 1º
Secretário.
E' lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 236, DE 1957
Nos têrmos do art. 126, letra "m", em
combinação com o parágrafo 4º do art. 158, requeiro
destaque, para rejeição, da seguinte parte do
Projeto: artigos 2º e 4º.
Sala das Sessões, em 14 de junho de 1957. –
João Villasbôas.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o
requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Está rejeitado.
Em votação o Projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
E' o seguinte o projeto aprovado, que vai à
sanção:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
(Nº 390, DE 1956)
(Nº 3.055-C, de 1953, na Câmara dos Deputados)
Cria o Museu Nacional de Imigração e
Colonizarão na cidade de Joinvile, Estado de Santa
Catarina, e dá outras previdências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' criado na cidade de Joinvile, Estado
de Santa Catarina, o Museu Nacional de Imigração e
Colonização, para recolhimento de todos os objetos
que recordem a imigração no sul do País, e também
os documentos e publicações atinentes à mesma.
Art. 2º O Ministério da Educação e Cultura criará
ali as seções necessárias à conservação e exposição
daqueles objetos e à elaboração e divulgação de
estudos sociológicos, históricos, etnográficos e
etnológicos com base no material recolhido.
Art.
3º
Para
instalação
do
Museu
Nacional
de
Imigração,
fica
o
Govêrno
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Federal autorizado a adquirir o edifício existente
naquela cidade, pertencente aos herdeiros do
Princípe de Joinvile, conhecido por Palácio do
Príncipe.
Art. 4º Ao Ministro da Educação e Cultura
caberá expedir o Regulamento pelo qual se regerá o
Museu Nacional de Imigração e tomar as
providências legais para a organização do quadro de
funcionários do mesmo Museu.
Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' aprovado o contrato celebrado, em 3
de agôsto de 1955, entre o Departamento Nacional
de Estradas de Ferro e a Sociedade Ipiranga de
Engenharia e Comércio Limitada, para a construção
de uma ponte rodo-ferroviária sôbre o rio das
Contas, em Itajurú, Estado da Bahia, contrato a que
o Tribunal de Contas recusou registro em sessão de
20 de setembro de 1955.
Art. 2º Revogam-se as disposiçôes em
contrário.

Discussão única do Projeto de Decreto
Legislativo nº 5, de 1957, originário da Câmara dos
Deputados, que aprova o contrato celebrado entre o
Departamento Nacional de Estradas de Ferro e a
Sociedade Ipiranga de Engenharia e Comércio Ltda.,
para a construção de uma ponte rodoviária sôbre o
rio de Contas, em Itajuru, Estado da Bahia, contrato
a que o Tribunal de Contas recusou registro em
sessão de 20 de setembro de 1955; tendo pareceres
favoráveis, sob números 433 e 434, de 1957, das
Comissões: de Constituição e Justiça; e de Finanças.

Discussão única do Projeto de Resolução nº
10, de 1957, da Comissão Diretora, que transfere
Elza Freitas Portal e Silva da carreira de taquígrafo
para a de Redator, do quadro da Secretaria do
Senado Federal, incluído em Ordem do Dia, em
virtude de dispensa de interstício concedida na
sessão anterior, a requerimento do Sr. Senador Lima
Guimarães tendo parecer favorável da Comissão de
Constituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE: – Não havendo quem
peça a palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Encerrada.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
Em votação.
a discussão. (Pausa).
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
Encerrada.
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Em votação.
Está aprovado.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
E' o seguinte o projeto aprovado, que vai à
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Comissão Diretora, para redação final:
Está aprovado.
(Pausa).
E' o seguinte o projeto aprovado, que vai à
Comissão de Redação:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 10, DE 1957
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 5, de 1957
O Senado Federal resolve:
Artigo único. E' transferida, "ex oficio", do
(Nº 105-A-1956, na Câmara dos Deputados)
cargo da classe N, da carreira de Taquígrafo, para o
da mesma classe da de Redator, nos têrmos do
Aprova o contrato celebrado entre o artigo 163, alínea "a", parágrafo 1º, item II e
Departamento Nacional de Estradas de Ferro parágrafo 3º do Regimento da Secretaria, combinado
e a Sociedade Ipiranga de Engenharia e Comércio com o art. 61, alínea "e", do Regimento Interno do.
Senado Federal, Elza Freitas Portal e Silva.
Ltda.
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O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a
matéria da Ordem do Dia.
Tem a palavra o nobre Senador Prisco dos
Santos, inscrito para esta oportunidade.
O SR. PRISCO DOS SANTOS *: – Sr.
Presidente, o nobre e eminente Senador Mem de Sá,
que ontem ocupou a tribuna desta Casa, disse, a
propósito do aniversário do "Diário de Notícias", que
se publica nesta metrópole:
"Êsse prestigioso e austero órgão da imprensa
brasileira e que tanto a honra, como também honra o
nosso país está de tal maneira no coração de todos
os democratas e nacionalistas do Brasil que é, todos
os dias reverenciado e cultuado..."
Dando meu inteiro e desvalioso apoio às
afirmações acertadas do meu eminente colega, e
para demonstrar que S. Exa. está cultivando a
verdade a respeito dêsse periódico, quero ler um
editorial de autoria do ilustre conterrâneo meu, o Sr.
Bianor Penalber, jornalista, professor e médico,
publicado hoje no mesmo jornal.
A título de depoimento".
sob a epígrafe:
"Em 1945, quando se romperam os diques
da censura à imprensa e o Pará atravessava
uma fase infeliz e de inquietação procurei, em
seu singelo gabinete de trabalho, o Sr. Orlando
Dantas, saudoso e pranteado diretor do "Diário
de Notícias". Não lhe apresentava nenhuma
recomendação. Apenas me identificava como
um homem de luta de passado limpo e com o
direito de defender minha terra natal, manejando
a pena que é a arma de minha usança, das
vilanias por que passava e das desgraças que a
atingiam.
O fundador do jornal que, em verdade, é um
espelho da boa imprensa, me fitou discretamente, e
disse:
– Pode servir-se das colunas do meu jornal em
defesa do seu Estado.

Eu realmente usei e abusei da sua
generosidade e prestimosidade.
Passam-se nove anos. Estávamos em 1953,
quando, à frente do Departamento de Imigração, por
entender de cumprir a lei e servir lealmente o meu
país, me opus, tenaz e irredutívelmente, à entrada de
péssimos elementos que, por infortúnio nosso,
continuam a entrar livremente no Brasil, subia as
mesmas escadas do "Diário de Notícias" e, no
próprio gabinete em que trabalhava Orlando Dantas,
fui ao encontro de seu filho e sucessor, o doutor
João Portella Dantas. Mostrei-lhe as minhas
intenções honestas e patrióticas, apelando por que
me ajudasse na campanha moralizadora e
fundamental para o futuro do nosso país.
Foi a mesma acolhida e o mesmo tratamento.
E' que um jornal das tradições gloriosas do "Diário de
Notícias" não tergiversa e não muda dos rumos
seguros e acertados em que se inspira a sua ação.
E' hoje o que foi ontem".
Sr. Presidente, era o que tinha a dizer. (Muito
bem; muito bem. Palmas).
O SR. ABELARDO JUREMA *: – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, ocupo a tribuna para
ligeira comunicação: foi eleito, em Genebra, membro
do Conselho de Administração da Organização
Internacional do Trabalho o Deputado Brasílio
Machado Neto, presidente da Confederação
Nacional do Comércio.
O pleito realiza-se de três em três anos, e é a
primeira vez que um representante da classe
patronal do Brasil alcança tão elevado pôsto.
Fazendo esta comunicação congratulo-me
com os Srs. Senadores e Deputados pela projeção
do ilustre parlamentar e, sobretudo, com as classes
produtoras, pelo êxito de sua representação naquele
Congresso Internacional. (Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo
que tratar, vou encerrar a sessão. Designo para a de
segunda-feira, a seguinte:

__________________

__________________

* Não foi revisto pelo orador.

* Não foi revisto pelo orador.
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ORDEM DO DIA
1 – Discussão única da redação final das
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
32, de 1957, que concede a inclusão da Faculdade
de Farmácia e Odontologia de Ribeirão Prêto, no
Estado de São Paulo, entre os estabelecimentos
subvencionados pelo Govêrno Federal (redação
oferecida pela Comissão de Redação em seu
Parecer nº 453, de 1957).
2 – Discussão única da redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 6 de 1957, ordinário
da Câmara dos Deputados, que aprova o têrmo
aditivo ao ajuste de locação de serviços celebrado
entre o Estado-Maior do Exército e Roberto dos
Santos Ribeiro para desempenhar as funções de
cartógrafo (redação oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer nº 455, de 1957).
3 – Discussão única da redação final do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
nº 268, de 1956, que concede o auxílio de
Cr$ 300.000,00 ao II Congresso de Medicina
Legal e Criminologia de Pernambuco e dá ou-

tras providências (redação oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer nº 46, de 1957).
4 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 43, de 1957, que concede isenção de
direitos de importação, impôsto de consumo e
taxas aduaneiras para um busto do falecido
Presidente Getúlio Vargas, a ser erigido em praça
pública no Município de Santa Vitória do Palmar, no
Estado do Rio Grande do Sul, tendo Pareceres
favoráveis, sob ns. 416 a 418, de 1957, das
Comissões: de Constituição e Justiça; de Economia,
e de Finanças.
5 – Primeira discussão do Projeto de Lei
do Senado nº 10, de 1957, que considera
como efetivo serviço a atividade aérea dos
militares da Fôrça Aérea Brasileira obrigados
a vôo, tendo pareceres favoráveis, sob números
411 a 413, de 1957, das Comissões: de
Constituição e Justiça; de Segurança Nacional; e de
Finanças.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 16 horas e 55
minutos.

59ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 17 DE JUNHO DE 1957
PRESIDÊNCIA DO SENHOR APOLÔNIO SALLES
Às 14 horas e 30 minutos acham-se presentes
os Srs. Senadores:
Vivaldo Lima – Mourão Vieira – Cunha
Mello – Prisco dos Santos – Remy Archer –
Victorino Freire – Waldemar Santos – João
Mendes – Leônidas Mello – Onofre Gomes –
Fausto Cabral – Kerginaldo Cavalcanti – Sérgio
Marinho – Reginaldo Fernandes – Abelardo
Jurema – Argemiro de Figueiredo – Apolônio
Salles – Nelson Firmo – Ezechias da Rocha –
Freitas Cavalcanti – Júlio Leite – Lourival Fontes
– Juracy Magalhães – Carlos Lindenberg – Attilio
Vivacqua – Ary Vianna – Sá Tinoco – Lutterbach
Nunes – Tarcisio de Miranda – Alencastro
Guimarães – Caiado de Castro – Gilberto Marinho
– Lima Guimarães – Lino de Mattos – Frederico
Nunes – Sílvio Curvo – João Villasbôas – Filinto
Müller – Othon Mäder – Alô Guimarães –
Gaspar Velloso – Gomes de Oliveira – Francisco
Gallotti – Mem de Sá – Lameira Bittencourt. –
(45).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 45 Srs. Senadores.
Havendo número legal, está aberta a sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Francisco Gallotti, servindo de 2º
Secretário, procede à leitura da Ata da sessão
anterior, que, posta em discussão, é, sem debate,
aprovada.
O Sr. 1º Suplente, servindo de 1º Secretário, lê
o seguinte:

EXPEDIENTE
Carta da União dos Ferroviários do Brasil,
convidando os Srs. Senadores a tomarem parte na III
Convenção Nacional dos Ferroviários, a realizar-se
na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, de 17
a 20 do mês em curso.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente. Tem a palavra o nobre Senador
Abelardo Jurema, primeiro orador inscrito.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, estamos bem lembrados
de que, após uma das mais movimentadas
campanhas da história política dos Estados Unidos
da América do Norte – campanha que se feriu com o
calor e o entusiasmo das grandes pugnas cívicas e,
aparentemente, dividiu a opinião pública norteamericana – o Presidente Harry Truman foi derrotado
nas urnas e o General Eisenhower, seu opositor,
assumiu o poder.
Mesmo assim, após assumir a Presidência dos
Estados Unidos da América do Norte, o General
Eisenhower, recolhido e vencido ao recesso do lar, a
Comissão
de
Investigação
das
Atividades
Antiamericanas houve por bem intimar o exPresidente Harry Truman a depor perante ela.
Negando-se o intimado terminantemente a
comparecer, sua atitude criou um caso que despertou
debates. A Imprensa dos Estados Unidos logo se
movimentou, ouvindo as maiores personalidades, a
fim de chegar à conclusão sôbre se um ex-Presidente
da Nação devia ou não comparecer à Comissão

– 284 –
de Investigação das Atividades Anti-Americanas
quase como réu.
Várias e fervorosas foram as opiniões,
contrárias e favoráveis a essa apresentação. Ouvido,
o Presidente Eisenhower declarou que o cidadão que
assumira a Presidência dos Estados Unidos da
América do Norte, jamais poderia ser traidor da
Pátria.
Sr. Presidente, Srs. Senadores: lendo os
vespertinos, fiquei estarrecido ante artigo publicado
num dos mais brilhantes órgãos da Imprensa
brasileira; e, pelo fato de trazer êsse artigo a
assinatura de alguém possuidor de altos títulos,
também estarreceu – estou certo – a elite cultural do
País e quantos têm a compreensão dos problemas
políticos nacionais.
Eu, que venho de pequeno Estado, onde as
lutas municipais são as mais árduas, onde o
ambiente se acalora ao ponto de dividir famílias,
não pude compreender o sentido dêsse editorial;
não pude entendê-lo porque, vivendo na Capital
Federal, tinha a impressão de que as lutas,
aqui, seriam travadas, e devem ser travadas
nos mais altos planos da crítica construtiva, a
exemplo de como procedem neste augusto plenário
os mais valorosos líderes da União Democrática
Nacional.
Quem
pode,
com
efeito,
discutindo
apaixonadamente com homens da cultura e nobreza
de atitudes dos Senadores João Villasbôas, de
Juracy Magalhães e Argemiro de Figueiredo, descer
a terrenos pessoais, revolver questiúnculas ou
assacar doestos? Só o poderá fazer dentro de crítica
construtiva, apreciando, sob o ângulo justo, as
qualidades positivas e negativas dos homens.
Sr. Presidente, quem assina o artigo é
Deputado Federal, líder na Câmara, da bancada da
União Democrática Nacional. Não lerei os trechos
principais para que não figurem nos Anais da Casa
afirmativas que fazem baixar de muito o alto plano
em que o Senado se coloca na apreciação dos
homens e das coisas do País.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Com muito
prazer.

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Qual o
objetivo de V. Exa. trazendo êsse artigo ao
conhecimento do Senado?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Nobre
Senador Juracy Magalhães, é estranho que os
homens da Imprensa e das lides políticas, de nossos
dias cheguem ao ponto de escrever o que aqui está
escrito; ainda agitam a opinião pública descendo a
crítica que não é crítica, mas insulto, e só insulto.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite V.
Exa. outro aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Com todo o
prazer.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Não li o
artigo a que V. Exa. se refere, mas devo acentuar
que o Deputado Carlos Lacerda, líder da bancada da
União Democrática Nacional na Câmara dos
Deputados, pela confiança dos seus pares, merece,
também, completa confiança da Direção do Partido.
Para iniciar com o nobre colega diálogo certamente
agradável...
O SR. ABELARDO JUREMA: – Muito
obrigado a V. Exa.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – ...contesto
sua afirmação de que na pequenina e heróica
Paraíba êsses fatos de violência de linguagem não
se verificam.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Ao contrário!
Peço licença para rebater. Dizia eu que, vindo de um
Estado pequenino, onde as lutas dividem, estava
surprêso, por ver que também o ambiente de Capital
da República, ao invés de se purificar, através da
convivência com os mais altos líderes e os
representantes da cultura brasileira...
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Exatamente
quando V. Exa. iniciava o assunto, aparteei para
esclarecer que, tendo vivido algum tempo na
Paraíba, assisti à tragédia do saudoso Presidente
João Pessoa e do falecido João Dantas e
acompanhei aquêle diálogo tremendo, que terminou
em dois assassínios.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Vê V. Exa. a
quanto levam as campanhas pessoais dessa
natureza.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – V.
Exa. portanto, não poderia ficar estarreci-
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do ao ver um homem ceder aos impulsos do
temperamento, na sua função de jornalista.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Nobre
Senador Juracy Magalhães; de 1930 a 1957 contamse vinte e sete anos, e já deveríamos ter apurado
êsses costumes!
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Garanto a
V. Exa. que a evolução não foi muito benéfica
nesse período: ao contrário, há pouco tempo, vimos
o caso de Arapiraca, em Alagoas, onde um
companheiro nosso foi assassinado de maneira
miserável...
O SR. ABELARDO JUREMA: – Ainda fruto
dessa campanha.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – ...com
requintes de barbarismo, que nos levam a desconfiar
das possibilidades de vida democrática no Brasil.
Como disse, não li o artigo a que se
refere; mas V. Exa. não devia trazê-lo à tribuna do
Senado.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Faço justiça a
V. Exa. Se o ler ficará, também, estupefacto.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Não o
creio, porque minha sensibilidade não é como a
de V. Exa. Fico muito mais sensibilizado quando
recebo um documento como êste, dos funcionários
da Caixa Econômica Federal de São Paulo, no
qual aparece uma fatura do Hotel Jaraguá, para
pagamento de Cr$ 132.159,00 e com a seguinte
especificação: "a importância acima corresponde
a despesas realizadas com o cocktail party do dia
31 de janeiro de 1957, nesta Caixa Econômica,
por ocasião da inauguração do retrato do Sr.
Juscelino Kubitschek de Oliveira". Êsses são os
fatos que me sensibilizam porque, numa hora em
que o povo brasileiro está sofrendo fome e
dificuldades tremendas, o Govêrno da República
estimula despesas desta natureza, para a
inauguração de um retrato, e, não para obras que
interessam ao país.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Essa crítica
de V. Exa. é bem recebida, porque é construtiva.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Como
o Govêrno se exagera nos desmandos, tal-

vez nós, da Oposição, sejamos levados a nos
desmandar nas palavras. Se algum excesso
cometemos,
desculpamo-nos
perante
os
companheiros. Em nós só atua o desejo sagrado de
servir à causa pública. Não desejamos denegrir a
reputação de ninguém; queremos apenas que os
fatos sejam apontados à Nação com os verdadeiros
qualificativos.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Êste, sem
dúvida, o papel de uma Oposição esclarecida,
chefiada, nesta Casa, por um homem da sua
estatura cultural e moral.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Muito
obrigado a V. Exa., sempre generoso para com seu
modesto patrício.
O SR. ABELARDO JUREMA: – O artigo
assinado por um dos mais ilustres jornalistas do
Brasil, um dos homens de maior combatividade, que
entra até na crítica humorística à figura da primeira
dama do país, provoca reação imediata da nação
inteira, porque fere, sem dúvida, a opinião pública,
fere os homens de Minas Gerais que elegeram o Sr.
Juscelino Kubitschek para Prefeito, Deputado
Estadual, Deputado Federal, e Governador do
Estado, e fere a todos os cidadãos, que elegeram
êste homem para a Presidência da República.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Aí estamos
em pontos diametralmente opostos. Não há ofensa
na crítica que um cidadão exerce, usando de um
direito que a Constituição reconhece.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Mas no artigo
em foco não há crítica.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Como pode
haver ofensa aos cidadãos mineiros que elegeram o
Sr. Juscelino Kubitschek para êste ou aquêle cargo,
crítica feita, mesmo que se exagere na forma?
O SR. ABELARDO JUREMA: – A começar
pelo título, o Brasil não poderia ser dirigido pelo
epíteto dêsse artigo.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa.
poderia dizer qual é o título?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Eu
me
recuso
a
dizer,
permita-me
Vossa
Excelência
que
assim
o
faça,
para
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que não fique nos Anais desta Casa têrmos de baixo
calão, que, caso isso acontecesse, seriam sempre
suprimidos pela Mesa.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Têrmos de
baixo calão? Venho de uma excursão com o
Deputado Carlos Lacerda, pela capital de São Paulo
e pelo interior do Estado, pela zona da média
Sorocabana. Participei de comícios com Sua
Excelência, e confesso a V. Exa. que jamais ouvi do
Deputado
Carlos
Lacerda,
em
nenhuma
oportunidade, um têrmo de baixo calão.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Deve ter sido
num momento infeliz, que o Deputado Carlos
Lacerda escreveu Êste artigo publicado na "Tribuna
da Imprensa", de sábado passado.
O SR. CUNHA MELLO: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Aceito o
aparte de V. Exa., com muito prazer.
O SR. CUNHA MELLO: – Como Líder da
Maioria, na ausência temporária do nobre Senador
Filinto Müller, dou o meu apoio às palavras de V.
Exa. contra o artigo a que V. Exa. se refere. E' ainda
mais lamentável êsse artigo em que tanto se
deprecia e ridiculariza o mais alto magistrado do
País, porque assim se procede quando ainda
entre nós, em visita honrosa, o Presidente de
Portugal.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Agradeço o
aparte do nobre Senador Cunha Mello.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa. vai
me perdoar, mas devo esclarecer que nossa
bancada não permitirá qualquer exploração em tôrno
dêsse episódio. O que há de conteúdo de exploração
política nós devemos escoimar no protesto que V.
Exa. faz com todo o direito.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Não há
nenhuma exploração. Comento apenas o que está
nas minhas mãos. Exploração política seria fantasiar.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Não. A
exploração política é exatamente, atribuir exagerada
importância a um fato corriqueiro na imprensa
brasileira. Vossa Excelência tem sido vítima disso; e

eu também. Quantos de nós, nesse Plenário, temos
sido vítimas de exageros da imprensa brasileira! Por
quê, então, deseja V. Exa. concentrar todos os fogos
de sua poderosa inteligência...
O SR. ABELARDO JUREMA: – Muito
obrigado a V. Exa.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – ...contra o
Líder do meu Partido?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Até agora não
pronunciei nenhuma palavra contra o Deputado
Carlos Lacerda.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa. faz
estas acusações exclusivamente porque o Deputado
Carlos Lacerda é Líder de um partido que começa a
conquistar a opinião pública...
O SR. ABELARDO JUREMA: – E tem
responsabilidades maiores que qualquer outro.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – ...e vai
enfrentar V. Exa., nos futuros prélios, com outro
vigor. Esta a razão por que V. Exa., neste momento,
veio à tribuna.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Não faça
injustiça à imprensa carioca. V. Exa. sabe – e a
opinião pública acompanha – que os jornais "O
Globo" e "Correio da Manhã", órgãos vigorosos dá
oposição brasileira, constantemente, estão a advertir
o nobre Líder da bancada da União Democrática
Nacional na Câmara dos Deputados sôbre a
virulência dos seus ataques e da inoportunidade
mesmo das suas assertivas.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Devo dizer a
V. Exa. que o problema da escolha do nosso Líder,
pela bancada do meu partido, é da economia interna
da minha agremiação...
O SR. ABELARDO JUREMA: – Não entrei
neste capítulo.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – ...e não
aceitamos nenhuma opressão exterior, para
modificar essa situação de confiança, que é nossa e
não de V. Exas.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Não entrei,
nobre Senador Juracy Magalhães, no detalhe da
escolha, nem da confiança. Analiso o homem que está
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revestido dessas altas condições de Líder de um
grande partido.
V. Exa. conhece e sabe, porque já estêve
na minha terra, que temos, atualmente, com a
União Democrática Nacional, da Paraíba, acôrdo
honroso e ambas as partes se portam digna e
decentemente. Já lutamos, e jamais caminhos dessa
natureza nos separaram de modo a não podermos
estender hoje a mão a um dos mais dignos
Senadores, como o ilustre colega Argemiro de
Figueiredo, nosso velho adversário naquele Estado,
desde 1946.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Muito
obrigado.
O SR. CUNHA MELLO: – Permite o nobre
orador mais um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Aceito o
aparte de V. Exa. com todo o prazer.
O SR. CUNHA MELLO: – Faço tão alto juízo
dos homens da U.D.N., que não acredito que o Sr.
Carlos Lacerda, jornalista vibrante, experiente, a
quem todos nós rendemos homenagem, pela cultura,
pelo talento, e, sobretudo, pela coragem cívica,
tenha escrito êsse artigo na condição de Líder da
União Democrática Nacional.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Aceito com
alegria o aparte de V. Exa., por ser uma colaboração
às minhas palavras.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Não ouvi o
aparte do nobre Senador Cunha Mello.
O SR. CUNHA MELLO: – Eu o repetirei. Aliás,
sou muito infeliz em dar apartes.
O SR. NELSON FIRMO: – Não apoiado.
O SR. CUNHA MELLO: – O nobre Senador
Juracy Magalhães os ouve mal, como já se deu uma
feita, ou não os ouve. S. Exa., entretanto, me merece
tanto, que vou repetir o aparte.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa.
vai perdoar-me, que, antes de repetir, eu diga
porque não ouvi êsse aparte. V. Exa. não usa
o microfone: fala diretamente para mim, quando
tem o microfone à sua frente. E' apenas
um problema de técnica parlamentar; mui-

tos colegas, neste plenário, reservam-se o direito de
falar sem ligar o microfone. E' natural, pois, que se
percam muitas palavras. Como estamos num debate
muito importante, gostaria de ouvir as palavras de V.
Exa.
O SR. CUNHA MELLO: – Pois não, repetirei o
aparte quantas vêzes V. Exa. quiser.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Chegarei
para mais perto, a fim de ouvir Vossa Excelência.
O SR. CUNHA MELLO: – O microfone está
trabalhando. V. Exa. pode ver. Não toquei nêle; êle
está ligado. Disse em meu aparte que fazia tão alto
juízo da União Democrática Nacional e dos homens
que a acompanham, que não acredito que o Sr.
Carlos Lacerda, jornalista brilhante, homem de
grande cultura e talento, e, sobretudo, com enorme
capacidade de luta, tenha escrito êsse artigo como
líder da UDN.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Nesse ponto
V. Exa. tem razão; diz uma verdade.
O SR. CUNHA MELLO: – Ainda bem.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – O Deputado
Carlos Lacerda, como jornalista, conservou sua
completa independência. S. Exa. não nos consulta
sôbre os artigos que vai escrever nem se
subordinaria, evidentemente, a uma condição de
inferioridade dessa natureza.
O SR. CUNHA MELLO: – Julgo-me muito feliz
por ter ouvido essa declaração de V. Exa., nobre
Senador Juracy Magalhães. Não esperava, aliás,
outra coisa do prezado colega.
O SR. NELSON FIRMO: – Permite o nobre
orador um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Com todo o
prazer.
O SR. NELSON FIRMO: – Tenho sido, neste
Senado, um homem livre, absolutamente livre.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Como sempre
o foi em tôda a sua vida pública.
O SR. NELSON FIRMO: – Obrigado a V.
Exa. Tenho sempre divergido substancialmente
do Sr. Presidente Juscelino Kubitschek e do
Sr. Carlos Lacerda. Achei, porém, que neste artigo, o
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Líder da UDN se desmandou. Foi um artigo
tenebroso; não está à altura, nem de sua
inteligência, nem de sua cultura.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Foi também a
impressão que tive ao ler êsse artigo, e por isso não
pude sopitar meu desejo de, desta tribuna, a única
de que disponho, protestar perante a Nação, dentro
do mesmo sentido do aparte do Senador Cunha
Mello. O artigo representa, sem dúvida, uma ofensa,
não apenas a quem o articulista quis ferir, mas aos
próprios brios da Nação.
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Muito bem.
V. Exa. exprime, neste momento, o pensamento da
imensa maioria do povo brasileiro.
O SR. ABELARDO JUREMA: – O Senador
Ezechias da Rocha diz muito bem; imensa maioria da
Nação repudia tais processos de ataques pessoais.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Perdoe-me
o nobre colega, mas, não cabe a V. Exa. julgar se
um companheiro de atividade política está ofendendo
a Nação, quando procura causticar o procedimento
de alguém que no seu entender, não age dentro da
conveniência nacional.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Nobre colega,
ofende a Nação porque um país de uma civilização
avançada
com
suas
capitais
cheias
de
universidades, com seu Parlamento em atividade,
seus homens públicos voltados para os problemas
maiores do interêsse do País, não pode ser alvejado
pela crítica de um articulista que deseja infundir estar
a Nação dirigida por homens sem compostura e
outros adjetivos que não quero repetir nesta Casa,
como de início afirmei a V. Exa.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Declaração
muito mais grave do que esta, de estar a Nação
sendo dirigida por homens sem compostura, fiz eu,
agora, da tribuna do Senado que, no entanto, com
ela não se chocou. Li o texto do documento da Caixa
Econômica Federal de São Paulo, pelo qual se
verifica que o Presidente da República consente na
dilapidação dos dinheiros públicos. E' acusação
muito mais grave do que asseverar que o Chefe da

Nação não tem compostura para dirigir a
Nação brasileira. Perdoe V. Exa., porém, o artigo
não tem a gravidade que V. Exa. lhe pretende
atribuir.
O SR. ABELARDO JUREMA: – V. Exa. pensa
assim, porque não o leu, como confessou de início;
mas quem me ouve que tenha lido essa crítica terá a
mesma impressão que tive.
O SR. NELSON FIRMO: – Lendo o artigo,
senti-me horrorizado. Sou homem de luta, mas a
linguagem do articulista é violenta demais.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Todos os que
leram o artigo não podem negar a ofensa ao
Govêrno que nêle se contém.
O SR. NELSON FIRMO: – Sou um dos
admiradores do Sr. Carlos Lacerda; considero-o
lutador tenaz; mas, agora, S. Exa. excedeu-se.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Aliás, desde
criança – sem julgar velho o nobre Senador Juracy
Magalhães, porque os tenentes de 1930 foram
políticos precoces nesta Nação – nutro admiração
por S. Exa.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Pode V.
Exa. chamar-me de velho, assim já me considero.
O SR. ABELARDO JUREMA: – A bem dizer,
passei a vida juvenil brincando com soldados de
chumbo, nos quais punha os nomes de V. Exa.,
Djalma Dutra, Prestes, Siqueira Campos e outros. E
êsses homens fizeram minha formação.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa. me
emociona com essa declaração; e lhe agradeço de
coração.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Presto um
depoimento de minha geração.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Conheço
muito bem a sinceridade de V. Exa.; sei que não o
faria sem sentir o que está expressando.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Os
homens viveram, diremos, desde 1914, muitos
dias pesados e penosos com os dramas e
as encruzilhadas que os políticos da Nação
ofereciam.
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, pretendia
alongar-me, mas estou convencido, em face dos
apartes que surgiram, no decorrer de minhas
palavras, que êste artigo representa uma hora, um
minuto, um instante infeliz de um homem público.
Basta isso para que os outros sintam-se sempre, na
ocasião em que tiverem de causticar ou criticar o
Govêrno, dentro das mais altas responsabilidades,
compenetrados de que Nação como a nossa não se
leva ao opróbio, ridicularizando-se a figura de seu
Supremo Magistrado, homem público que não é um
estadista improvisado, mas tem sua vida assentada
na experiência.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite V.
Exa. outro aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Pois não.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Mais velho
do que V. Exa., lembro-me muito bem do que sofreu
o Marechal Hermes da Fonseca como Presidente da
República.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Agradeço o
aparte de V. Exa. E' o ônus da função, é o alto
preço que se cobra aos homens públicos do meu
País. V. Exa. agora, me faz recordar figuras
inolvidáveis da República e do meu Estado que
viveram debaixo da crítica mais contundente e que
ao deixarem o Poder eram mais pobres do que
quando a êle chegaram.
Há poucos dias, os jornais noticiaram o
falecimento do ex-Ministro Souza Costa que foi titular
da Fazenda, durante onze anos na ditadura e que,
ao falecer nada deixou a não ser os proventos de
uma função que exercia desde os primeiros anos de
vida pública, antes mesmo de ser Ministro da
Fazenda – e todos sabem o que representa êsse
cargo num govêrno ditatorial – ninguém desconhece
as altas responsabilidades, o imenso poder que
enfeixa o titular dessa pasta.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – V.
Exa. sabe que o Vice-Líder do seu Partido, e
companheiro de V. Exa. na política da Paraíba,
atribuiu à União Democrática Nacional propósitos
de destruir o desenvolvimento econômico do
País, apresentando emendas ao projeto de

Reforma das Tarifas, as quais não foram,
absolutamente, de nossa autoria. Ainda agora, em
São Paulo, li, na imprensa estipendiada pelo
Govêrno, idênticas alegações de que a União
Democrática Nacional está querendo atribuir
automóveis a oito mil correligionários, através de
emenda do Deputado Bilac Pinto. Estas ofensas
doem muito mais do que as citadas por V. Exa. em
relação ao Presidente da República, porquanto
atingem nossa dignidade de homens públicos. V.
Exa. sabe que, quando o Deputado Bilac Pinto
propôs a criação de facilidades para a importação
dos automóveis necessários a todos os brasileiros...
O SR. ABELARDO JUREMA: – Hoje o
automóvel é instrumento de trabalho.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – ...não
estabeleceu preferências para a União Democrática
Nacional; entretanto, a Imprensa e o Rádio,
estipendiados pelo Govêrno, propagam pelo imenso
território nacional que o nosso Partido está tentando
obter privilégios à sombra de emenda à legislação
em curso.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, justamente o desejo de
colaborar para elevação do nível cultural e político do
País leva-me, neste instante, a censurar artigos
desta natureza.
Continuando, porém, lembro-me dos meus
tempos de estudante em Pernambuco. Uma das
figuras mais atacadas era o Governador Sérgio
Loreto. Pois bem, tinha a impressão – porque era
menino quando lia essas críticas...
O SR. NELSON FIRMO: – Fui vítima dêle.
Meu jornal foi assaltado e rebentado algumas vêzes
durante o seu Govêno. Era bom administrador, mas
péssimo político.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Conheço bem
a luta de V. Exa. e seu depoimento é muito honroso
neste instante. Péssimo político e bom administrador,
salientou V. Exa.
Pois bem, ao frequentar a Faculdade de
Direito de Recife, um dos professôres era o Sr.
Sérgio Loreto Filho, que, ao terminarem as aulas,
saía de chapéu-de-chuva para tomar o bonde de
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Olinda; ficava quase uma hora à espera dêsse
transporte, ficava horas. No entanto, durante quatro anos
tôda a família do Governador foi acolimada de grupo de
ladrões, roubando, devastando a terra pernambucana.
O meu Professor de Direito, Sérgio Loreto, era
um dos homens mais austeros que conheci na minha
juventude.
Concluirei, Sr. Presidente, Senhores Senadores,
minhas palavras, num apêlo a todos quantos têm uma
parcela de responsabilidade, não, apenas, na
Administração Pública e nos seus setores de comando,
mas na imprensa, no comércio, na indústria, para que
elevem bem alto o pensamento, a fim de que as
discussões sejam sempre mantidas num clima de
harmonia – se bem que de divergência – para que os
homens de amanhã não se envergonhem de si
mesmos, não tenham, ao dobrar as páginas de suas
vidas, que colá-las para sempre, para que não se
cubram de vergonha ante os julgamentos apressados
que fizeram movidos e impulsionados pelo ímpeto da
cólera e do ódio, que nada constroem.
As palavras do Evangelho – "Só o amor
constrói para a eternidade" aí estão entre as obras
da civilização, desafiando a crítica demolidora,
desafiando aquêles que não amaram os outros.
(Muito bem. Muito bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Mourão Vieira,
segundo orador inscrito.
O SR. MOURÂO VIEIRA *: – Senhor
Presidente, Srs. Senadores, representante do Estado
do Amazonas, estou, no entanto, muito ligado à zona
da Leopoldina, porque lá resido há mais de vinte e
cinco anos; sou, assim, testemunha dos
melhoramentos que ali vêm sendo executados pela
atual Administração da Leopoldina Railway.
Corroborando essa minha opinião, acabo de
receber, da Secretaria da Assembléia Legislativa
Fluminense, cópia da Moção de solidariedade
que aquela Assembléia votou ao Administrador
da aludida ferrovia; e para que conste dos
__________________

* Não foi revisto pelo orador.

Anais, refletindo também o meu aplauso, passo a lêla:
"Tenho a honra de levar ao conhecimento de
Vossa Senhoria que esta Assembléia, em sessão de
16 de maio próximo passado, inteirou-se da seguinte
Moção:
"Os Deputados que esta subscrevem o
fazem ao ensejo da passagem do 1º aniversário
de Administração do Cel. Naldir Laranjeira Baptista
à frente dos destinos da Estrada de Ferro
Leopoldina.
Administrador dos mais hábeis e de
qualidades morais que o credenciam à altura de tão
alto pôsto, vem o Cel. Laranjeira Baptista realizando
obra das mais expressivas de recuperação da
referida ferrovia.
Grato, pois, é a esta Assembléia
Legislativa enviar ao ilustre Administrador as
homenagens do seu aprêço em moção de
admiração e solidariedade na passagem de
tão auspiciosa data, pelo que vem realizando
em benefício do Estado do Rio de Janeiro,
onde a Leopoldina atravessa várias de suas
regiões. Sala das Sessões, 16 de maio de
1957. – (a.) Rubens Ferraz, Bezerra de
Menezes,
Francelino
França,
Emanuel
Neves, Daso Coimbra, Miguel Couto Neto,
Rodrigues de Oliveira, Jayme Bittencourt,
Roger Malhardes, Aécio Nanci, Raul Travassos,
Dayl de Almeida, Câmara Tôrres, José
Haddad, Nelson Cordelino, Ambrósio Eleno
Nunes, Pedro Gomes, Jayme Justo, Jarbas
Lopes, João Camerano, Silas Silveira, Hamilton
Xavier, Geraldo Reis, Gilberto Pires, Hipólito
Pôrto".
O SR. JÚLIO LEITE: – O documento
que V. Exa. acaba de ler revela, com eloquência,
a
capacidade
administrativa
do
Coronel
Naldir Laranjeiras e seus auxiliares, Coronel
Ernani Santos e mais engenheiros de alta
proficiência.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Muito agradeço o
aparte de V. Exa.
Endosso,
Sr.
Presidente,
os
têrmos
elogiosos
ao
Sr.
Administrador
da
Es-
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trada de Ferro Leopoldina, contidos na Moção.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Cunha Mello, terceiro orador inscrito.
O SR. CUNHA MELLO *: – Senhor
Presidente, na sessão de sexta-feira última, o nobre
Senador Mem de Sá leu telegrama de triticultores do
Estado do Rio Grande do Sul, apelando para que o
Govêrno cumprisse suas promessas no sentido de
colocar e escoar, até 31 de maio próximo passado, a
safra de trigo de 1957, daquele Estado.
Comprometera-me, junto a S. Exa., a obter
informações no Ministério da Agricultura e a tomar
providências para que o apêlo do nobre colega, se
procedente, fôsse logo atendido.
Trago, hoje, as informações prestadas, sôbre
o assunto, por aquele Ministério; e vou lê-las, para
que o Senado e o nobre Senador Mem de Sá saibam
que o Govêrno continua sua atuação, de maior
assistência à safra do trigo, assim como está sempre
disposto a acolher os apelos e reclamações, em
benefício dos interêsses do País.
Sr. Presidente, as informações são as seguintes:
"O Govêrno cumpriu a sua palavra. Até fins de
maio estava comprada a safra de trigo nacional
avaliada em 800 mil toneladas comerciáveis. Apareceu,
então, um excedente de 42 mil toneladas, que estava
localizado, principalmente, em Uruguaiana (130 mil
sacos), Cruz Alta (103 mil sacos), Erechim (115 mil
sacos), São Gabriel (90 mil sacos) e em alguns outros
municípios com menor quantidade.
Todos sabem qual a razão dêsse excedente.
Não foi mais o "trigo papel", mas o "trigo frio", e o
"trigo inteligente", como se denomina no Rio Grande
do Sul.
Calcula-se que as fraudes havidas nesta safra
atingiram a 60 mil toneladas de trigo, menores, como
_________________

* Não foi revisto pelo orador.

todos reconhecem, que as do ano passado, quando
o "trigo papel" atingiu a 250 mil toneladas.
Como houve uma fraude que atingiu a 60 mil
toneladas, e neste ponto são os próprios deputados
Rio-grandenses e correligionários de V. Exa. que
concordam, ficou um saldo de 42 mil toneladas para
ser adquirido, no qual está incluído o trigo de Cruz
Alta.
Foi necessário, então, que o Ministério
da
Agricultura
realizasse
nova
operação
com o Banco do Brasil, para financiamento do
saldo.
A operação já foi efetuada e o trigo está sendo
comprado, sendo que o de Cruz Alta ainda não o foi,
porque, infelizmente, a Viação Férrea do Rio Grande
do Sul não pode atender, em condições, ao
transporte do referido cereal.
Posso assegurar, porém, que, até o fim da
próxima semana, o trigo de Cruz Alta, como o
restante do saldo, estará quase todo adquirido.
No ano passado e em outras safras,
ainda havia trigo para ser vendido no mês de
dezembro.
Neste ano, há poucos dias, foi pago o
trigo de Bagé (72 mil sacos), que vinha de
duas safras anteriores e já estava carunchado e
pôdre.
Creio, com isso, demonstrar que, tanto o
Ministério da Agricultura, como o Govêrno da União,
estão atendendo, da melhor forma possível, à
triticultura Rio-grandense".
O SR. MEM DE SÁ: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. CUNHA MELLO: – Com muito prazer.
O SR. MEM DE SÁ: – Solicitei permissão para o
aparte porque, não me achando inscrito, é a maneira
de agradecer, desde logo, à solicitude com que
Vossa Excelência, mais uma vez atendeu aos reclamos
do Rio Grande. Permito-me ponderar que me
limitei a ler o telegrama de uma cooperativa tritícola de
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Cruz Alta. Não fiz qualquer crítica direta. O Sr
Ministro, portanto, responde, não a mim, mas aquela
entidade, a qual reclamou não ter sido colocada uma
grande parcela de sua produção. O titular da Pasta
da Agricultura afirma que o Govêrno cumpriu a
palavra empenhada; eu declaro que essa assertiva
pode ser, em parte, contraditada. Primeiro, o
Executivo não cumpriu o que prometera em
setembro do ano passado, quando se propôs a
promover o escoamento de 80 mil toneladas a partir
de janeiro. Sòmente em abril a promessa passou a
ser efetivada; segundo, havia êle garantido que até
31 de maio estaria totalmente escoado êsse produto
riograndense, e não está; ainda existem 50 mil
toneladas à espera de providência. Quanto ao trigo
de Cruz Alta, o que se reclama é colocação e não
transporte. O Sr. Ministro desculpa-se com o atraso
da Viação Férrea. A colocação, no entanto, é
operação distinta da do transporte. Os triticultores
desejam colocar o produto para receberem o
numerário correspondente à venda. O escoamento é
posterior. Terceira e última observação: Ressalta S.
Exa a eficiência dos serviços da sua Pasta, no
corrente ano, em. confronto com os do exercício
anterior. Concordo em que têm melhorado bastante.
Lembro, entretanto, ao Sr. Ministro da Agricultura
que, em 1956, o Sr. Juscelino Kubitschek já
governava o Brasil. Era o que desejava acentuar e
fico muito agradecido ao nobre colega pela sua
intervenção no caso.
O SR. CUNHA MELLO: – V. Exa. deve ter
reparado – e, se não o fêz, peço considerar, agora,
que não declarei ter o nobre colega censurado
qualquer autoridade. Ao trazer à tribuna do Senado
um apêlo dos triticultores de Santa Cruz, apenas o
endossara com êsse apêlo, no sentido de ser êle
ouvido e merecer esclarecimentos e providências por
parte do Govêrno.
O SR. MEM DE SÁ: – Estou muito agradecido
a V. Exa. e ao Sr. Ministro da Agricultura pela
rapidez da resposta.
O SR. CUNHA MELLO: – Prontifiqueime
a
trazer
ao
Senado
êsses
es-

clarecimentos. As cousas, êste ano, estão se
passando, realmente, de maneira diversa da do ano
passado, quando apareceram duzentas mil
toneladas de trigo a mais do que a safra estimada no
Rio Grande do Sul.
V. Exa. que é daquêle Estado, sabe bem por
que êsses acontecimentos se repetem em matéria
de produção do trigo nacional. E' porque está
sendo êle melhor pago pelo Banco do Brasil. A
assistência que lhe é dada pelo Govêrno enseja o
contrabando do trigo da Argentina para o fazer
passar por nacional; e, assim, os especuladores
ganham mais .
O SR. MEM DE SÁ: – Em virtude do artifício
que o Executivo adotou em matéria cambial.
O SR. CUNHA MELLO: – Não sei se é artifício
do Govêrno. E' forma de contrabando em matéria de
trigo.
O SR. MEM DE SÁ: – Exato.
O SR. CUNHA MELLO: – No ano passado, foi
estimada a produção, em face dêsse artifício
cambial, em mais de duzentas mil toneladas.
O SR. MEM DE SÁ: – Por culpa do Ministério
da Agricultura.
O SR. CUNHA MELLO: – Êste ano, V. Exa.
declara que o foi em cinqüenta mil toneladas.
O SR. MEM DE SÁ: – Em quarenta e duas mil
toneladas.
O SR. CUNHA MELLO: – Em quarenta e duas
mil toneladas.
O SR. MEM DE SÁ: – Perdão, não digo a
mais e, sim, esperando escoamento.
O SR. CUNHA MELLO: – Esperando
escoamento, porque ao Govêrno era lícito sindicar a
procedência do trigo. Se era nacional, merecia
proteção e assistência, portanto, melhor preço; se
era contrabandeado, resultado de fraude, para efeito
de troca evidentemente lícita contra os cofres
públicos e o Banco do Brasil, não merecia tal
amparo.
O SR. MEM DE SÁ: – O próprio Ministro
reconhece que existe trigo nacional à espera de
transporte.
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O SR. CUNHA MELLO: – Julgo que, nesta
altura dos acontecimentos, é difícil reconhecer o que
é trigo nacional ou argentino.
O SR. MEM DE SÁ: – Exato.
O SR. CUNHA MELLO: – O Senhor Ministro
da Agricultura vindo ao encontro dos desejos de V.
Exa. informou ao Senado, por meu intermédio, que já
providenciou para que o trigo fosse colocado, isto é,
vendido ao Banco do Brasil, por melhor preço que o
argentino.
O SR. MEM DE SÁ: – Nesse ponto faço uma
retificação: por melhor preço que o argentino,
oficialmente, em face do que se estabeleceu como
desenvolvimento da triticultura nacional, pois se dá
ao produto...
O SR. CUNHA MELLO: – Proteção especial.
O SR. MEM DE SÁ: – ...câmbio especial.
O SR. CUNHA MELLO: – E' uma assistência
especial.
O SR. MEM DE SÁ: – Idêntica à dada a outros
produtos, inclusive o petróleo.
O SR. CUNHA MELLO: – Não é justo, nem
lícito, que se aproveite dêsse câmbio especial, para
beneficiar trigo que não é nacional.
O SR. MEM DE SÁ: – E', de fato, atitude
criminosa, que cabe ao Govêrno reprimir.
O SR. CUNHA MELLO: – E o está fazendo,
para que não se repita o abuso de anos passados.
O SR. MEM DE SÁ: – já era o Govêrno do Sr.
Juscelino Kubitschek.
O SR. CUNHA MELLO: – Sim, mas o
Govêrno do Sr. Juscelino Kubitschek estava se
iniciando.
O Govêrno protegia o trigo nacional
orientando-se com novas iniciativas.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – E se está
aproveitando a experiência só pode ser louvado por
isso.
O SR. CUNHA MELLO: – Diz Vossa
Excelência muito bem; tanto que êste ano o
excedente será bem menor.

O SR. MEM DE SÁ: – Ëste ano as coisas
melhoraram.
O SR. CUNHA MELLO: – Ainda bem que V.
Exa. assim pensa: reconhece, então, que as
condições estão melhores.
O SR. MEM DE SÁ: – Quis apenas ressaltar o
fato de que as promessas têm sido atendidas em
parte; não integralmente. Por isso, quando o Ministro
de. clara que o Govêrno cumpriu a palavra, digo que
é modus in rebus. Primeiro, a promessa não foi
cumprida; segundo, não está totalmente cumprida,
porque havia garantido que até 31 de maio seria feito
o escoamento da produção.
O SR. CUNHA MELLO: – A palavra do
Govêrno, a que me referi, é aquela que eu trouxe,
quando tive a honra de responder ao nobre colega.
O SR. MEM DE SÁ: – Pensei que o Sr.
Juscelino Kubitschek, em setembro, estava dando a
palavra do Govêrno.
O SR. CUNHA MELLO: – Estávamos no dia 6
de maio e eu declarei que 31 de maio seria a data
provável. Mal se passaram oito ou dez dias. V. Exa.
reclamou o pagamento da promessa e informei que o
trigo seria colocado, em conseqüência, também
transportado.
Eram os esclarecimentos que tinha a dar a V.
Exa. que são a confirmação do que venho dizendo
que o Chefe do Govêrno está sempre disposto a
atender a quem quer que deseje conhecer seus atos.
Assim é que numa recente circular recomendou a
tôdas as repartições públicas dependentes ou não da
Presidência da República que esclareçam todos os
atos e fatos pertinentes ao seu Govêrno.
O SR. MEM DE SÁ: – E' o caso, então, do
Convênio sôbre a importação dos excedentes do
trigo norte-americano.
O SR. CUNHA MELLO: – Esse é outro
assunto, não me leve V. Exa. agora para êle. Para
ter a agradável companhia do nobre colega, talvez
dêle tratarei quando julgar oportuno...
O SR. MEM DE SÁ: – Obrigado a V. Exa.
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O SR. CUNHA MELLO: – ...ou quando
dispuser dos esclarecimentos, como acontece com o
trigo nacional.
O SR. MEM DE SÁ: – Esclarecimentos pelos
quais penhoro a V. Exa. mais uma vez, os meus
agradecimentos.
O SR. CUNHA MELLO: – Sinto-me,
aliás, satisfeito por ter tido a oportunidade de
informar V. Exa. sôbre o que desejava. (Muito bem.
Muito bem).
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Sôbre
a
mesa requerimento, que vai ser lido pelo Sr. 1°
Secretário.
O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido
requerimento do nobre Senador Nelson Firmo.
E' lido e apoiado o seguinte:

ORDEM DO DIA
Discussão única da Redação final das
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
número 32, de 1957, que concede a inclusão da
Faculdade de Farmácia e Odontologia de Ribeirão
Preto, no Estado de São Paulo, entre os
estabelecimentos subvencionados pelo Govêrno
Federal (redação oferecida peta Comissão de
Redação em Parecer número 453, de 1957).

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
a discussão. (Pausa).
Encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam a
REQUERIMENTO Nº 237, DE 1957
redação final queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
A fim de que a Nação melhor conheça a luta
E' aprovada e vai à Câmara dos Deputados, a
que aqui se trava, numa enorme desigualdade, pela redação final constante do seguinte:
solução estatal do problema do nosso petróleo,
que atrevidos trastes internacionais procuram
PARECER
entravar, requeiro a inserção, nos Anais do Senado,
Nº 453, de 1957
do admirável artigo de Rubem Braga, ontem
publicado no "Diário de Noticias", sob o titulo
Redação final das emendas do Senado ao
Imperialismo.
Projeto de Lei da Câmara número 32, de 1957.
Lendo-o, atentamente, os brasileiros não
mais se equivocarão quanto aos propósitos
Relator: Sr. Nelson Firmo.
que, em relação a um problema tão êssencial
A Comissão apresenta a redação final (fls.
ao fortalecimento de nossa economia e ao nosso anexas) das emendas do Senado ao Projeto de Lei
próprio futuro, sempre nutriram e nutrem os número 32, de 1957, de iniciativa da Câmara dos
Estados Unidos e o seu esmagador poder Deputados.
econômico.
Sala das Comissões, em 12 de junho de 1957.
O artigo de Rubem Braga foi suscitado por – Ezechias da Rocha – Presidente – Nelson Firmo –
êsse espantoso livro. O Petróleo no Brasil, dos Relator. – Gaspar Velloso – Argemiro de Figueiredo.
jornalistas Joel Silveira e Lourival Coutinho.
Sala das Sessões, em 17 de junho de 1957. –
ANEXO AO PARECER
Nº 453, de 1957
Nelson Firmo.
O SR. PRESIDENTE: – O presente
requerimento será discutido e votado depois da
Redação
final
das
emendas
do
Ordem do Dia.
Senado ao Projeto de Lei da Câmara número
Esgotada a hora do Expediente.
32, de 1957, que concede a inclusão da
Passa-se à:
Faculdade de Farmácia e Odontologia do Ribei-
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rão Preto, no Estado de São Paulo, entre os
estabelecimentos subvencionados pelo Govêrno
Federal.
EMENDA Nº 1

PARECER
Nº 455, de 1957
Redação final do Projeto
Legislativo número 6, de 1957.

do

Decreto

Ao art. 1º
Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo.
(Emenda número 1-C).
A Comissão apresenta a redação final (fl.
Depois das expressões "... no Estado de São anexa) do Projeto de Decreto Legislativo número 6,
Paulo ..." acrescente-se o seguinte:
de 1957, originário da Câmara dos Deputados.
"...entre os estabelecimentos subvencionados
Sala das Comissões, 12 de junho de 1957. –
pelo Govêrno Federal..."
Ezechias da Rocha, Presidente. – Argemiro de
Figueiredo, Relator. – Gaspar Velloso. – Nelson Firmo.
EMENDA Nº 2
ANEXO AO PARECER Nº 455, DE 1957
Ao art. 2º
(Emenda número 2-C).
Redação final do Projeto de Decreto
Onde se lê:
Legislativo número 6, de 1957, que aprova o têrmo
"...pelo Ministério da Fazenda..."
aditivo ao ajuste de locação de serviço celebrado
Leia-se:
entre o Estado-Maior do Exército e Roberto dos
"...pelo Ministério da Educação e Cultura..."
Santos Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE: – Para acompanhar na
outra Casa do Congresso o estudo das emendas do
Faço saber que o Congresso Nacional
Senado designo o nobre Senador Sr. Gilberto Marinho. aprovou nos têrmos do artigo 77, § 1º, da
Constituição Federal, e eu promulgo o seguinte:
Discussão única da redação final do Projeto de
DECRETO LEGISLATIVO
Decreto Legislativo número 6, de 1957, originário da
Nº – 1957
Câmara dos Deputados, que aprova o têrmo aditivo
ao ajuste de locação de serviço celebrado entre o
Art. 1º E' aprovado o têrmo de 10 de novembro
Estado-Maior do Exército e Roberto dos Santos
Ribeiro para desempenhar as funções de cartógrafo de 1955, aditivo ao ajuste de locação de serviço
(redação oferecida pela Comissão de Redação em celebrado a 18 de janeiro de 1954, entre o
seu Parecer número 455, de 1957).
Estado-Maior do Exército e Roberto dos Santos
Ribeiro para desempenhar as funções de cartógrafo,
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
têrmo ao qual o Tribunal de Contas denegara
Não havendo quem peça a palavra encerrarei registro em sessão realizada a 30 de dezembro de
a discussão. (Pausa).
1955.
Encerrada.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
Em votação.
contrário.
Os Srs. Senadores que aprovam a redação
final queiram permanecer sentados. (Pausa).
Discussão única da redação final do
Está aprovada.
substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
E' aprovada e vai á promulgação, a redação da Câmara número 268, de 1956, que concede
final constante do seguinte:
o auxílio de Cr$ 300.000,00 ao II Congresso de
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Substitua-se o projeto pelo seguinte:
Medicina Legal e Criminologia de Pernambuco e dá
outras providências (redação oferecida pela
Concede auxílios de Cr$ 300.000,00 ao II
Comissão de Redação em seu Parecer número 456, Congresso Brasileiro de Medicina Legal e
de 1957).
Criminologia e ao X Congresso Nacional de
Tuberculose e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Art. 1º E' concedido o auxílio de Cr$
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 300.000.00 (trezentos mil cruzeiros) à Sociedade de
a discussão. (Pausa).
Medicina Legal e Criminologia de Pernambuco como
Encerrada.
contribuição do Govêrno Federal ao II Congresso
Em votação.
Brasileiro de Medicina Legal e Criminologia,
Os Srs.. Senadores que aprovam a redação realizado na Cidade de Recife, Estado de
final queiram permanecer sentados. (Pausa).
Pernambuco, no período de 22 a 28 de julho de
Está aprovada.
1956.
Art. 2º Igual auxílio é concedido à Federação
É aprovada e vai à Câmara dos Deputados a
Brasileira das Sociedades de Tuberculose para o X
redação final constante do seguinte:
Congresso Nacional de Tuberculose a realizar-se no
PARECER
mês de junho de 1958, na Cidade de São Paulo,
Nº 456, de 1957
Capital daquele Estado.
Art. 3º Dentro do prazo de 1 (um) ano a partir
Redação final do Substitutivo do Senado ao do recebimento dos auxílios concedidos, as
Projeto de Lei da Câmara número 268, de 1956.
Sociedades beneficiadas prestarão contas do seu
emprêgo e levarão a efeito a publicação dos Anais
Relator: Sr. Gaspar Velloso.
dos referidos Congressos.
A Comissão apresenta a redação final (fls.
Art. 4º E' autorizado o Poder Executivo a abrir,
anexas) do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito
número 268, de 1956, de iniciativa da Câmara dos especial de Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil
Deputados.
cruzeiros) para ocorrer às despesas previstas nos
Sala das Comissões, 12 de junho de 1957. – artigos 1º e 2º desta lei.
Ezechias da Rocha, Presidente. – Gaspar Velloso,
Art. 5º O crédito de que trata o artigo anterior
Relator. – Argemiro de Figueiredo – Nelson Firmo.
será, automàticamente registrado pelo Tribunal de
Contas.
ANEXO AO PARECER Nº 456, DE 1957
Art. 6º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Para acompanhar, na
Redação final do Substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara número 268, de 1956, que Câmara dos Deputados, o estudo do Substitutivo do
concede o auxílio de Cr$ 300.000,00 ao II Congresso Senado, designo o nobre Senador Sr. Alô Guimarães.
Brasileiro de Medicina Legal e Criminologia de
Pernambuco e dá outras providências.
Discussão única do Projeto de Ler da
Câmara número 43, de 1957, que concede insenção
SUBSTITUTIVO
de direitos de importação, impôsto de consumo
e taxas aduaneiras para um busto do falecido
Ao Projeto (Substitutivo da Comissão de Presidente Getúlio Vargas, a ser erigido
Saúde e subemenda da Comissão de Finanças).
em praça Pública no Município de Santa Vi-
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tória do Palmar, no Estado do Rio Grande do Sul,
tendo pareceres favoráveis, sob números 416 a 418,
de 1957, das Comissões: de Constituição e Justiça;
de Economia e Finanças.

dos a vôo, tendo Pareceres favoráveis, sob
números 411 a 413, de 1957, das Comissões: de
Constituição e Justiça; de Segurança Nacional; e de
Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra encerrarei
a discussão. (Pausa).
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
E' o seguinte o projeto aprovado, que vai à
sanção:

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa uma
emenda que vai ser lida.
É lida e apoiada a seguinte:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 43, de 1957

Acrescente-se ao art. 2º, a alínea "c":
A contagem de tempo de serviço, pela
forma estabelecida no artigo 1º e seu § 1º do
Decreto-lei n.º 8.028, de 2 de outubro de 1945, será
assegurado
a
todo
militar
funcionalmente
obrigado ao "vôo como tripulante", desde que êle
haja iniciado sua atividade aérea antes da vigência
do Decreto-lei número 9.698, de 20 de outubro de
1946.
Dê-se nova redação ao Parágrafo único.
Parágrafo único – O tempo de serviço
decorrente da atividade aérea, por essa forma
calculado, será averbado nos assentamentos do
militar, dentro do prazo de noventa (90) dias, assim
seja completado.

(Nº 1.596-B, de 1956, na Câmara dos Deputados)
Concede isenção de direitos de importação,
impôsto de consumo e taxas aduaneiras para um
busto do falecido Presidente Getúlio Vargas, a ser
erigido em praça pública no Município de Santa
Vitória do Palmar, no Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' concedida isenção de direitos de
importação, impôsto de consumo e taxas aduaneiras,
exceto a de previdência social, para um busto do
falecido Presidente Getúlio Vargas, procedente de
Montevidéu, República Oriental do Uruguai,
destinado à Prefeitura de Santa Vitória do Palmar,
Estado do Rio Grande do Sul, a ser erigido em praça
pública no município de Santa Vitória do Palmar,
naquele mesmo Estado.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Primeira
discussão
do
Projeto
de
Lei do Senado número 10, de 1957, que
considera como efetivo serviço a atividade aérea
dos militares da Fôrça Aérea Brasileira obriga-

EMENDA Nº 1
Ao Projeto de Lei do Senado número 10, de
1957, que dispõe sobre a contagem de tempo de
efetivo serviço dos militares da Aeronáutica,
funcionalmente obrigados ao vôo.

Justificação
A emenda ora apresentada ao Projeto de Lei
número 10 de 1957, do Senado, visa a aplicação
criteriosa e justa dos princípios declarados em
legislação do Ministério da Aeronáutica, no que
tange ao tempo de serviço dos militares
funcionalmente obrigados ao vôo, e tem a finalidade
precípua de desfazer controvérsias suscitadas pelas
interpretações dos dispositivos reguladores do
assunto, bem assim a de proteger direitos adquiridos
resguardados pela Constituição (artigo 141 § 3º).
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O privilégio da contagem das horas de serviço
aéreo como tempo de serviço para a transferência
para a reserva remunerada e teve sua origem na
legislação francesa, e antes da vigência do atual
Estatuto dos Militares (Decreto-lei número 9.698, de
1946), já fôra reconhecido pelo Decreto-lei número
8.028, de 2 de outubro de 1945, modificador do de
número 18.339 de 9 de agôsto de 1928, que em seu
art. 12, § 1º, assim recomenda:
"O tempo assim calculado será contado em
dôbro para efeito de reforma, como estatui o artigo 9º
da Lei numero 5.168, de 13 de janeiro de 1927".
Se é verdade que, em 1932, se firmou o
sistema de pesos reconhecido pelo Estatuto dos
Militares de 1941, em seu artigo 143, letra h, menos
certo não é que o assunto concernente às horas de
vôo continuou sendo objeto de leis especiais, tais
como o Decreto-lei número 8.028, regulador das
atividades aéreas dos militares, e que modificou o de
número 18.339.
Contudo, louvando-se nos dispositivos do art. 97
do atual Estatuto (Lei número 9.698, de 2 de setembro
de 1946), adveio o Aviso número 48 do Ministério da
Aeronáutica, de 1954, que mandou fôsse respeitado
unicamente dito dispositivo, deixando de interpretar o
artigo 51, letra h, do citado Estatuto.
Tal aviso deu motivo a que se ferissem direitos
definidos no Estatuto, e que obscurecesse o espírito
do diploma legal que reconhecera a existência de
leis especiais reguladoras dos casos de inatividade.
O aviso Ministerial em referência não deve
prevalecer contra o Decreto-lei número 8.028, por
defeituoso e revogatório dêste. Mais justa e legal é a
redação do Aviso 99, que assim se referia à maneira
de contar o tempo de serviço para a inatividade dos
militares da Aeronáutica, obrigados ao vôo:
a) Até 20 de outubro de 1946, nos têrmos da
legislação então vigente;
b) a partir de 21 de outubro de 1946, nos
têrmos do Decreto-lei número 9.698, de 2 de
setembro de 1946.
Quanto
contrário
êste
Aviso
vicia
o disposto no artigo 51 do Estatuto e

nega o princípio consagrado de hierarquia das leis.
A melhor justificação que demos por bem
apresentar, principalmente pelo que se refere a
defesa dos direitos adquiridos aos que iniciaram
suas atividades aéreas antes de 1946 (data do
Estatuto dos Militares em vigor) é apresentada pelo
eminente autor do projeto número 10-1957, do
Senado, e que pedimos vênia para aqui reproduzir:
Até 20 de outubro de 1946, data em que
entrou em vigor o Estatuto dos Militares (Decreto-lei
número 9.698, de 2 de setembro de 1946) permitiase aos aviadores obrigados ao "vôo como
tripulantes" a contagem do tempo de serviço aéreo,
para efeito de transferência para a inatividade.
A partir de então, surgiram interpretações
diversas quanto à contagem daquele tempo,
concedida para alguns e negada para outros, com
evidente preterição de direitos adquiridos.
Assim é ilegível mesmo após a vigência do
novo Estatuo, inúmeras inatividades foram deferidas
com a inclusão de "horas de vôo" convertidas em
anos de serviço, sòmente depois de baixado o Aviso
número 48 de 6-10-1954 é que se passou a
conceder benefícios apenas aos que, na data de 20
de outubro de 1946, já estivessem em condições de
solicitar transferências para a reserva.
Ora, é evidente que o Estatuto dos Militares só
revogou o dispositivo que permita a contagem das
"horas de vôo" a partir de sua vigência, tanto que
entre 20 de outubro de 1946 e 6 de outubro de 1954
(datas que assinalam o início dos efeitos do referido
Estatuto e a interpretação dada pelo Aviso número
48), inúmeros militares dêle se beneficiaram. E' o
que consta da relação nominal que juntamos, onde
se verifica que 93 oficiais de diversos postos
hierárquicos, assim passaram para a reserva
remunerada.
Outra exegese, salvo aquela que mantém a
contagem das "horas de vôo adquiridas até 20-101946, viria atingir frontalmente direitos adquiridos e
ferir princípios de eqüidade.
Sala das Sessões, em 17 de junho de 1957. –
Mourão Vieira.
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O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
projeto e a emenda.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
O projeto, com a emenda, volta às Comissões
de Constituição e Justiça, de Segurança Nacional e
de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a matéria
constante do avulso da Ordem do Dia. Vou submeter
à discussão o Requerimento número 237, do Senhor
Nelson Firmo, lido e apoiado na hora do expediente,
de inserção nos Anais do Senado, do artigo de
autoria do jornalista Rubem Braga, publicado em
órgão de imprensa desta Capital sob o titulo:
"Imperialismo".
Em discussão o requerimento.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Os Srs. Senadores que aprovam o
requerimento, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado. O artigo em apreço será
publicado nos Anais do Senado.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o
requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam, queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Tem a palavra o nobre Senador Alô Guimarães,
por cessão do nobre Senador Gaspar Velloso, primeiro
orador inscrito para está oportunidade.
O SR. ALÔ GUIMARÃES *: – Senhor
Presidente, Srs. Senadores, desejo trazer ao
conhecimento desta Casa as apreensões dos homens
da minha terra que se dedicam à cultura do rami.
Como sabe V. Exa., essa cultura, recente
ainda naquela zona do território nacional, se
incrementou de tal sorte que atingiu extensa área do
norte paranaense.
O rami é utilizado no aproveitamento
têxtil, não só dos produtos de menor
rendimento,
como,
também,
dos
teci__________________

* Não foi revisto pelo orador.

dos mais nobres, rivalizando a fibra com as melhores
de ordem vegetal.
Acontece, Srs. Senadores, que os homens
que se dedicam à cultura do rami estão apreensivos
com as manobras baixistas dos especuladores do
mercado de tal sorte que a indústria, antes
florescente, se constituiu, agora, em objeto de
apreensão para aqueles que, laboriosamente,
pretendem levar o progresso à zona norte do
Paraná, em benefício do Brasil.
Ocorre, ainda, Sr. Presidente, que a
apreensão dos produtores de rami quanto aos
preços via do mercado, se estende, agora, ao
conhecimento
da
modificação
dos
direitos
alfandegários, que representarão, se nova alteração
não ocorrer, real perigo para os produtores
de rami, pelo fato de a lei facultar a importação do
produto.
E' nesse sentido que a Associação de
Ramicultores do Paraná, que congrega os
produtores da rica fibra, e a Associação dos
Plantadores de Rami, sediada em Londrina,
através de seu presidente, Sr. Mario Cunha,
recorrem aos representantes do Paraná, na
Câmara e no Senado, para que no estudo
das tarifas seja protegida essa cultura brasileira, em
detrimento da facilitação da importação que se
pretende.
Está vazado nos seguintes têrmos, Sr.
Presidente, o telegrama da Associação de
Ramicultores do Paraná:
"Senador Alô Guimarães – Palácio Monroe,
Rio – D.F.
A Associação de Ramicultores do Paraná,
sediada em Londrina, congregando plantadores
de fibra de rami de vinte e um municípios
paranaenses, vem solicitar a Vossa Excelência
que faça a defesa da ramicultura paranaense,
estudando o tópico referente à nova tarifa
alfandegária, protecionista para esta nova atividade
da agricultura que surgiu em nosso Estado.
A defesa do linho nacional já está prevista,
porém a defesa do rami necessita de cem por
cento de direitos alfandegários no caso de
importação. Existe possibilidade de a China Central
enviar para Hong-Kong, e daí reenviar para a In-
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glaterra, jogando no mercado mundial, oitenta e
cinco mil toneladas de mechas penteadas, ao preço
de noventa e cinco centavos de dólar por quilo
e o fio rami titulagem média ao preço de um
e vinte e um e trinta dólares por quilo. Importada
por indústrias brasileiras nessa base, virá a
derrocada da ramicultura paranaense, que está
no
presente
momento
em
superprodução
devido, ao subconsumo. E necessitando exportar. O
problema se agravará mais devido a SUMOC ter
dado licença de importação para moderna
maquinaria para fiação de rami, que se instalará em
nosso Estado. Quando produzir, a quem vender!
Solicitamos a V. Exa. que se interesse pelo assunto
como os demais companheiros do Senado e a
bancada
paranaense
na
Câmara
Federal,
defendendo essa nova riqueza do Estado que
representam muito bem. Queira aceitar os
agradecimentos desta Associação. – Mário Cunha,
Presidente.
Sr. Presidente, faço, assim, apêlo aos
parlamentares do Brasil, notadamente
aos
Senadores e Deputados integrantes da Comissão
que estuda a nova lei de direitos alfandegárias, no
sentido de acudir aos legítimos reclamos dos
plantadores do rami.
E' justa a proteção a essa cultura e
indústria do Brasil, porque elas se tornarão gravosas
aos próprios interêsses nacionais se houver
– como refere o telegrama – protecionismo
alfandegário para a importação do produto de outras
origens.
Sr. Presidente, aproveito a circunstância de
me encontrar na tribuna para um reparo ao apêlo
feito pelo nobre Senador Othon Mäder, em dias do
mês passado.
S. Exa., lendo telegrama de cafeicultores da
zona de Cornélio Procópio, fez referências
desairosas a uma companhia de transporte
rodoviário, a Agroferlimitada, que estabelece, no
Paraná,
uma
complementação
à
Rêde
Viação Paraná-Santa Catarina. Meu ilustre
companheiro
de
representação
nesta
Casa, foi, em dúvida, mal informado, acre-

ditando que o Ministro da Viação estava na
obrigação de rescindir o contrato, com a citada
emprêsa, tanto que, baseado na informação
telegráfica recebida, declarou que ela não era idônea
e não correspondia às necessidades de transporte
do café na zona norte do Paraná.
Sr. Presidente, porque tivesse tido participação
no caso – tendo informado, noutra oportunidade, ao
Senhor Ministro da Viação, que não só a companhia
era idônea como também não desejava a continuidade
do contrato, que deveria então ser denunciado, quer
pela Rêde, quer pela emprêsa – estava eu na
obrigação – e só o faço agora porque munido dos
elementos próprios – de trazer ao conhecimento da
Casa dois pontos capitais nesse assunto; segundo, que
a Rêde Viação Paraná-Santa Catarina só poderia
escoar a produção cafeeira do norte paranaense se, ao
lado do transporte ferroviário, dispusesse, de uma rêde
rodoviária.
Como sabe o Senado, existe no Brasil
carência de transporte ferroviário. As nossas
emprêsas são deficientes por uma série de
problemas, que não vem a pêlo, neste instante,
expor. Quanto ao Paraná, a Rêde de Viação ParanáSanta Catarina, deficitária em material rodante e
permanente, só poderia trazer do norte do Paraná para
os portos do litoral a nossa considerável produção
cafeeira, se uma emprêsa complementasse seus
serviços, em favor da cultura nobre do Estado.
Essa emprêsa, Senhor Presidente, é a
Agrofer, que estabeleceu programa geral de
escoamento da produção cafeeira do Norte,
planificação que logrou, o assentimento de várias
comissões de técnicos da época, porque consultava
os interêsses dos cafeicultores paranaenses.
Considero, por isso, a emprêsa, assunto de
importância a ser defendido perante a Nação.
Realmente, a Rêde Viação Paraná-Santa Catarina só
deveria manter o serviço se, na verdade, consultasse
os interêsses da coletividade, e conforme
documentação que tenho presente, consulta.
Não
é
sòmente
êsse
o
motivo
da
minha
presença
na
tribuna.
Quero
afiançar aos ilustres colegas que o Senhor
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Ministro Lúcio Meira agiu ponderada e justamente na
matéria, porque deixou ao critério da direção da
Rêde, na minha terra, o estudo do problema: se
convinha ao Estado, ao Brasil, à própria Rêde Viação
Paraná-Santa Catarina, enfim, continuar com essa
atividade, ou se era inconveniente e, neste caso,
rescindiria o contrato e não mais procuraria manter o
serviço rodoviário anexo ao ferroviário.
Sr. Presidente, aquêle serviço atende a uma
real necessidade do Norte do Paraná. A
documentação que a emprêsa pública diàriamente
nos jornais de Curitiba, defendendo-se das
acusações levianas de adversários políticos seus da
zona norte do Paraná, interessados no problema do
café, expõe claramente os pontos capitais da
matéria.
O contrato foi feito há mais de oito anos;
sobrexistiu a análise de vários governadores do
Estado, porque, iniciado na gestão anterior do Sr.
Moysés Lupion, atravessou outros governos como os
dos Senhores Munhoz da Rocha e Adolpho de
Oliveira Branco e, agora, outra vez, assiste à análise
do govêrno atual, também do Senhor Moyses
Lupion.
Acresce que, durante êsse período, passaram
pela Estrada de Ferro Paraná-Santa Catarina, sete
ilustres diretores, paranaenses e de outros Estados;
todos, por igual, mantiveram na íntegra o contrato,
porque realmente encerra vantagens para a ferrovia
e atende a necessidade da vida econômicofinanceira do Paraná.
Senhor Presidente, em julho êsse contrato
deverá ser renovado, se não continuado, caso não
seja denunciado. A emprêsa, porém, em face do
ataque veemente dos adversários da organização,
resolveu ela própria denunciar o ajuste, convencida
de que realizou obra de excelente patriotismo,
defendendo a produção paranaense do café, que
representa a riqueza do Brasil.
Não teme a Companhia concorrência alguma
e sabe que a Rêde de Viação Paraná-Santa Catarina
não resolverá sózinha o problema, por fôrça das
deficiências,
já
apontadas,
de
sua
vida
administrativa.
Senhor Presidente, e Senhores Senadores,
minha
presença
na
tribuna,
foi

simplesmente para fazer êste reparo. Tenho a
certeza de que o nobre Senador Othon Mäder, que
no instante não está presente, não foi bem avisado
quando, lendo aquêle telegrama, pôs em choque a
honorabilidade da emprêsa a que aludi, e a atitude
do Ministro da Viação e do atual Diretor da Rêde de
Viação Paraná-Santa Catarina.
Afianço, por isso, que o sentido de trabalho
que a rede criou, de conjugação dos dois tipos de
transporte, é uma necessidade para a vida do
Paraná, e essa emprêsa é idônea. Defendo, assim,
essa organização, representada na pessoa do seu
Presidente, o ilustre Dr. Armando Petrelli, hoje uma
das figuras marcantes na administração do Instituto
Brasileiro do Café; homem probo, correto e que, no
Paraná, é uma fôrça política. Defendo, sobretudo, o
Diretor da Rêde de Viação Paraná-Santa Catarina,
o ilustre engenheiro Ângelo Lopes, uma das
figuras ilustres da minha terra, candidato, numa
oportunidade, ao Govêrno do Estado, possuidor
de enorme fôlha de serviços prestados à coletividade
paranaense e à administração do meu Estado.
Senhor Presidente, para que não paire
nenhuma dúvida sôbre o sentido correto dêsse
contrato, e, principalmente, sôbre o serviço
que a Rêde mantém, passarei a ler a defesa da
Agrofer Limitada, para que conste dos Anais do
Senado:
CONTRATO DE SERVIÇOS ENTRE
A RÊDE VIAÇÃO PARANÁ-SANTA CATARINA
E AGROFER LTDA.
Em 1955, quando a Rêde Viação estudava
um plano para o escoamento da safra de café
de 55-56 verificou-se por parte de cidadãos
isolados e de entidades de classe, uma arremetida
contra um contrato de prestação de serviços
existentes entre a Rêde de Viação e a AGROFER
LTDA., Emprêsa de Transporte, com sede em
Londrina.
Afirmava-se que êste contrato mantinha um
monopólio com graves prejuízos para a cafeicultura.
Atualmente realizam idêntico contrato,
os mesmos cidadãos daquela época, através
de telegramas a várias autoridades do País e,
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dentro da Câmara Federal, pela palavra do ilustre
Deputado Newton Carneiro.
No intuito de salvaguardar a honorabilidade da
Rêde e a minha, perante os que me conhecem ou
desconhecem, e, ainda, para esclarecer, se possível
em definitivo, a posição desta Emprêsa perante a
Rêde, trago a público novamente o assunto, a fim de
que se julgue a nossa atuação e a dos que nos
acusam.
Desde que avultou a produção de café no
Paraná, a Rêde Viação, passou a preocupar-se
com o seu transporte, não sómente pelo desejo
de cumprir as suas finalidades, como pelo
próprio grande interêsse econômico que êste
transporte lhe oferece. Como é sabido, em face das
deficiências da Rêde, a produção cafeeira vinha
sendo escoada quase totalmente pelo sistema
rodoviário.
A Rêde cuidando recuperar ao menos parte
dêste transporte, e não podendo fazê-lo pelo sistema
puramente ferroviário, idealizou um transporte
rodoferroviário.
Simplificando os fatos.
As dificuldades maiores da Rêde ocorriam, e
talvez hoje ainda persistam, no trecho leste-oeste,
isto é, Maringá-Melo Peixoto, ou seja melhor ainda,
no trecho da ex-São Paulo-Paraná, que lhe foi
incorporada em fins de 1944. Assim, para os
cafés destinados a Paranaguá, foi idealizado um
transporte rodoviário até Piraí-Mirim, hoje Pirai do
Sul e daí para a frente o transporte continuaria pela
ferrovia. Concretizado o plano, necessitou a Rêde de
um Agente Comercial e Rodoviário, que propagasse
êste serviço, e o recomendasse perante os
exportadores, desincumbindo-se, inclusive de
transporte rodoviário, até o ponto do entroncamento
ferroviário.
Isto ocorreu em 1947.
Era Diretor da Rêde o então Major Luiz Neves.
Com data de 12 de julho de 1947, foi
publicado no "Diário Oficial" um edital de
concorrência pública pelo qual a Rêde recebia

proposta "para a abertura de uma Agência Comercial
e Rodoviária, na cidade de Londrina para a
exploração, sob contrato, de serviço de despachos
de café e outras mercadorias a serem transportadas
pelo serviço rodoferroviário entre Londrina e
Paranaguá via Piraí-Mirim".
Entre outras emprêsas compareceu na
concorrência Seixos & Cia., sucedida por AGROFER
LTDA., e que foi a vencedora.
De 1947 até hoje, durante 10 anos, êstes
serviços vieram sendo melhorados, ampliados a
reformados.
No decorrer dêstes dois lustros dirigiram os
destinos da Rêde mais seis homens ilustres e
probos, além do Major Luiz Neves, hoje Coronel de
nosso Exército e membro destacado do Gabinete do
Ministro da Viação hé vários anos.
Foram êles:
O Cel. Machado Lopes, atual General do
Exército; o Doutor Manoel da Rocha Kuersten; o
falecido e pranteado Engenheiro Dr. Raul Zenha
Mesquita; o General Ibera de Matos; o Doutor
Flausino Mendes e, neste momento, o Doutor Angelo
Lopes.
No decorrer dêstes dois lustros foram
diferentes e divergentes os predomínios políticos no
Brasil e no nosso Estado. Fomos governados pelos
ilustres Presidentes, General Eurico Gaspar Dutra,
Doutor Getúlio Vargas, Doutor Café Filho, Doutor
Nereu Ramos e, atualmente Doutor Juscelino
Kubitschek. Fomos governados, no Paraná, pelo
Senhor Moysés Lupion, Dr. Bento Munhoz da Rocha
Netto, e Senhor Moysés Lupion novamente.
Nestes dois lustros ainda, sob cinco
Presidentes da República, tendo ocupado o
Ministério da Viação numerosas personagens de
renome e reputação no País, e tendo o Paraná sido
governado por dois homens de princípios políticos
divergentes, conduziram os destinos da Rêde
Viação, sete Diretores diferentes.
Pois bem, durante êstes 10 anos,
nenhum
dêstes
Diretores
procurou
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anular o contrato da AGROFER, mas, ao contrário,
alguns dêles, julgando que o seu trabalho e a sua
cooperação era honesta, correta e absolutamente
necessária, oferecendo vantagens para a Rêde
prorrogaram o citado contrato.
Esta prorrogação não é um direito. Sessenta
dias antes de vencer-se, pode o contrato ser
denunciado por qualquer das partes. Não o
tendo sido sob nenhuma das direções da Rêde,
isto constitui o maior prêmio moral da
AGROFER LTDA.
Isto, porém, não basta.
No decorrer de 1955, em face da maior safra
cafeeira do Paraná, e Rêde sentiu a necessidade de
ampliar o seu transporte rodoferroviário, já então
pela estação de Barro Prêto, na linha que vai a
Monte Alegre.
Estudou e organizou um vasto plano de
coordenação de transporte rodoferroviário, que foi o
de maior envergadura até hoje lançado no Brasil e
que, tenho a certeza, ainda servirá de ponto de
partida para planos semelhantes nos transportes de
nossa pátria. A AGROFER teve a honra de colaborar
neste plano. Isto me valeu a satisfação extraordinária
de ver o meu nome apontado pela imprensa de
Curitiba como um dos que mais trabalharam pelo
desenvolvimento econômico do meu Estado naquele
ano. ("Diário do Paraná" de 1-1-1956).
Quando o plano se achava ainda em estudos,
adversários meus, por política ou por inimizades
pessoais gratuitas, investiram contra o mesmo, sob
alegação de que se tramava um truste para
favorecer a AGROFER. O assunto passou a ser
discutido em público, nas reuniões das Associações
e na Imprensa.
As classes mal informadas movimentaram-se.
Convocou-se uma ampla reunião na
Associação Rural de Londrina, com a participação
de quase tôdas as Rurais do Norte do
Estado, inclusive o Centro do Comércio de

Café de Paranaguá, e sob a presidência do atual
Prefeito de Londrina, Senhor Antônio Fernandes
Sobrinho.
Embora eu ocupasse nesta época o honroso
cargo de Vice-Presidente daquela Rural, não
compareci à reunião, já que era parte. Desejei deixar
seus participantes com tôda liberdade de análise,
discussões e conclusões.
Esta assembléia das mais memoráveis
daquela cidade organizou uma Comissão para
estudar o assunto e discutí-lo com a Diretoria da
Rêde. Não participei, é óbvio, na indicação dos
nomes que a compuseram e que foram os seguintes:
General Iberê de Mattos, ex-Diretor da Rêde,
para Presidente; Antônio Fernandes Sobrinho, pela
Rural de Londrina; Nerico da Silva, pela Rural de
Maringá, Garibaldi Reale, pela APAC e pelas Rurais
do Norte Velho e João Ferroz de Campos pelo
Centro de Comércio de Café de Paranaguá.
Quando me apercebi de que a campanha
contra o brilhante plano da Rêde se fazia em parte
por agressividade à AGROFER, tomei a posição que
a decência me impunha. Fui à Diretoria da Rêde e
devolvi o contrato com esta Emprêsa, desobrigandoa de qualquer compromisso.
O engenheiro Flausino Mendes, então Diretor
da Rêde, homem probo de reputação ilibada foi mais
além do que a AGROFER.
Em ofício dirigido à Comissão citada,
discutindo as sugestões da mesma e expondo a
situação da Rêde, desistiu de realizar o plano e
assim concluiu:
"Nesta oportunidade, é de nosso dever
informar-vos de que, fomos procurados, no Rio de
Janeiro, por uma comissão composta dos Senhores
Anitônio Fernandes Sobrinho, Artur Hofig, Nestor de
Oliveira, Antônio de Castro Magalhões e Lineu de
Sousa Dias, que combateram vigorosamente
o programa da Rêde em virtude do contrato firmado
com a AGROFER LTDA., que vem exercendo
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as funções de agentes comerciais, da Rêde desde
1947.
O combate ao contrato, que foi considerado
monopólio, foi feito também por meio de telegramas
dirigidos aos Excelentíssimos Senhores Presidente
da República e Ministro da Agricultura, bem como a
Deputados Federais da bancada paranaense.
É dêsse contrato, bem como de edital de
concorrência para o transporte rodoviário do sistema,
que vos enviamos cópias, para vosso conhecimento.
À vista do ocorrido, não sendo função, nem
desejo
da
Rêde,
manter
ou
estimular
desentendimentos com as classes produtoras, as
quais, ao contrário, nos cumpre bem servir, não
tivemos dúvida em afirmar àquela Comissão que a
Rêde abriria mão de executar o seu programa, uma
vez que se admitia que o mesmo comportava um
monopólio.
Essa a situação que se nos depara no
momento e para a qual pedimos a esclarecida
apreciação dessa digna Comissão".
Poucos dias após, em 29 de junho de 1955, a
imprensa de Curitiba publica a resposta da Comissão
com as conclusões a que chegara.
Concordando com o plano, embora criticando
a falta de recursos da Rêde, dizia a Comissão:
"A disposição dos cafeicultores continua a ser
favorável a uma solução 100 por cento ferroviária.
Aceitam, porém, a encontrada pela Rêde, como
medida de emergência e única possível em face da
deficiência de recursos que Vossa Senhoria aponta
na exposição feita".
E sôbre o contrato da AGROFER fêz esta
Comissão um demorado estudo e várias
considerações das quais destaco as principais:
"Quanto ao contrato existente entre a Rêde e
AGROFER, esta Comissão não o examinou por
considerar o assunto de economia interna da
Rêde ... etc." "Entretanto, tendo em vista o ofício
do Diretor da Rêde, no qual constam referência
a críticas relativas ao contrato existente com a

AGROFER, resolvemos examinar êsse documento
anexado ao oficio, e nossas conclusões são as
seguintes:
a) o contrato em discussão foi assinado no dia
5 de abril de 1955, portanto, antes da elaboração do
plano de escoamento rodoferroviário da safra de
café, e visando o prosseguimento de um serviço
contratado desde 1947, que envolvia transporte de
pequenas proporções;
b) com a premissa acima é lógica e inevitável
uma revisão do referido contrato, adaptando-o às
condições específicas do plano, onde surgem
circunstâncias bem diversas das consideradas na
época do contrato, e sabemos que essa é a intenção
das partes contratantes, isto é, a Rêde e a
AGROFER;
c) não cabem, portanto, críticas a um
instrumento que não será aplicado e que não visava
a monopólio de transporte e tão sómente a um
contrato de organização e supervisão de serviços
indispensáveis à efetivação do plano;
d) por outro lado, a nossa Comissão, que foi
credenciada por uma Assembléia conjunta de
Associações Rurais e de outras Associações
interessadas no problema de escoamento da safra,
como a Associação Paranaense de Cafeicultores,
nada verificou no referido contrato que o pudesse
incluir na categoria de concessão graciosa ou imoral,
especificando tão-sómente as cláusulas que
definiriam as condições em que seriam prestados
serviços
de
organização,
agenciamento,
execução dos trabalhos de carga, e descarga
e responsabilidade pelo seu bom funcionamento,
porque até a parcela de armazenamento é
paga à Rêde, ficando sòmente para a AGROFER
a importância de Cr$ 4,00 por saca de café,
em duas parcelas, uma de Cr$ 2,00, destinada
ao pagamento de baldeação do caminhão
para o vagão, com passagem pelo armazém,
e outra também de Cr$ 2,00 destinada ao
pagamento dos serviços de agenciamento, incluindo
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as despesas com funcionários de cada Agência
da supervisão e fiscalização geral dos serviços,
cuja coordenação é indispensável, tendo em
vista a grande área da região em que serão
executados".
Como se vê, a maledicência de adversários ou
inimigos gratuitos não encontrou eco entre os
responsáveis de numerosas classes, que com
serenidade, honestamente, e com isenção de
ânimos, tiveram de se manifestar, por delegação
coletiva, sôbre o tão falado contrato.
Não cabia críticas a um instrumento que
não seria o aplicado e que não visava
o monopólio de transporte. E a Comissão
nada verificou no referido contrato que o pudesse
incluir na categoria de concessão graciosa ou
imoral.
Quem disse isso foi uma Comissão que
representou várias classes e entidades; comissão
está constituída por homens de responsabilidade
definida, cuja escolha coube àqueles que acusavam
o mesmo contrato.
O Diretor da Rêde, em face disso, convocou
novamente a AGROFER para que realizasse os
serviços que lhe estavam afetos. Foi firmado
um novo instrumento, ajustado aos serviços
mais amplos já então programados, incluindo-se
as
modificaçães
que
àquela
Comissão
sugeriu.
Êste contrato foi enviado pela Rêde ao
Conselho de Tarifas e Transportes, o órgão máximo
das ferrovias brasileiras em matéria de tarifas e
contratos.
Foi por êle examinado, aprovado e
homologado.
Não é portanto o contrato da AGROFER ponto
de "cavação" ou "filhotismo". Êle decorre de serviços
especializados de que a Rêde necessita para o
seu melhor funcionamento e tem sido mantido,
sem falsa modestia e com justo orgulho para
mim e para meus companheiros de trabalho,
do mais graduado ao mais humilde, num conjunto
que atinge várias dezenas, tem sido mantido
pela honestidade, disciplina e capacidade de traba-

lho desta organização.
Os mesmos adversários políticos e inimigos
gratuitos voltam hoje aos velhos ataques, sem nada
de novo, mas com os "slogans" batidos de
"monopólios" e concessões graciosas.
Não apontam nem poderão apontar falhas,
erros ou vícios na execução dos trabalhos da
AGROFER.
Os que reclamam contra o contrato não são os
que usam os serviços.
Êstes ao contrário – os cerealistas e os
exportadores de café – através de dezenas de
cartas, os elogiam e recomendam..
Alega-se também que a AGROFER recebe
"mundos e fundos" mas o contrato amplamente
divulgado estipula a remuneração em Cr$ 2,00 por
saco, a mesma que foi fixada em 1947, há 10 anos
atrás.
Êstes são os fatos que exponho à apreciação
da opinião pública do meu Estado, para que se faça
o julgamento justo.
Vai vencer-se no mês de julho a vigência
dêste contrato.
A AGROFER tomou a iniciativa de denunciálo. Resta agora saber se a Rêde manterá os mesmos
serviços, realizando nova concorrência pública já que
para seu programa é imprescindível a colaboração
de emprêsa privada ou se extinguirá êstes
transportes extraordinários. Se os extinguir, a região
é que será altamente prejudicada e então saberá o
Norte do Paraná quais os culpados por êstes
prejuízos.
São aquêles que confundem os interêsses
públicos com os interêsses políticos e as vinditas
pessoais.
Curitiba, 7 de junho de 1937.
(a) Armando Petrelli.
Senhor Presidente, procedi a essa leitura,
para que não houvesse qualquer dúvida,
perante a coletividade paranaense e o Brasil, de
que Sua Excelência, o Senhor Ministro Lúcio
Meira, nenhuma parte teve na feitura e
continuidade dêste contrato e a Rêde de
Viação Paraná-Santa Catarina, através sete dire-
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tores e o atual, se tenha comportado legitimamente
bem, quando aceitou o início e a continuidade dêste
contrato. A AGROFER é idônea, representa o direito
e a vontade dos cafeicultores do Paraná e não resta
dúvida que, se a Rêde pretender continuar com o
mesmo serviço, ganhará a concorrência, e servirá,
mais uma vez, a terra paranaense e a questão
econômica e financeira do café do Paraná.
Muito obrigado a V. Exa., Senhor Presidente.
(Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o
nobre, Senador Ezechias da Rocha.
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Senhor
Presidente, os alagoanos viam no aproveitamento da
Paulo Afonso a sua redenção. Situada em grande
parte em terras de Alagoas, era crença geral que nos
caberiam as primícias e as maiores vantagens com a
grandiosa realização. Infelizmente, nada disso
aconteceu. Até agora, temos sido a gata borralheira
na partilha dos benefícios da Hidrelétrica. Aliás,
benefício não conhecemos nenhum. Muito pelo
contrário: a energia é mais cara do que a que
tínhamos anteriormente e, pela terceira vez, fica a
capital na escuridão.
O SR. NÉLSON FIRMO: – V. Exa. tem tôda a
razão. No meu Estado, dá-se o mesmo.
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Agradeço a
Vossa Excelência. Devo dizer, porém, que o Estado
do nobre colega está em melhores condições do que
o de Alagoas, em face da Paulo Afonso, como se
verá no decorrer do meu discurso.
A respeito, vou ler o que noticiam jornais de
Maceió. Diz o "Jornal de Alagoas" de 12 de junho:
"COLAPSO DE TRINTA HORAS
E MEIA EM PLENO
"BLACK-OUT"
Pela Terceira Vez Isolada a Cidade
dos Geradores de Paulo Afonso

tabelecimentos comerciais, consultórios médicos,
dentários, etc., total ou parcialmente paralisados –
Novamente a CHESF responsável pelos enormes
prejuízos causados à população.
Pela terceira vez a Cia. Hidroelétrica do São
Francisco nos decepcionou, deixando a cidade ao
regime de "Black-out" durante trinta horas e vinte e
oito minutos, sem luz e fôrça elétrica.
Houve, efetivamente algumas interrupções
antes, mas que poucos minutos duraram.
Surpreendido o maceioense
Às 9 h e 20 m de ante-ontem quando em tôda
a cidade caía uma chuva fina, eis que nos faltou
energia elétrica.
Logo de início, quase ninguém calculou que o
prejuízo estava iminente, que as pequenas indústrias
parariam, horas seguidas, os refrigeradores nos
bares, restaurantes e casas residenciais também
deixariam de funcionar e o que era por demais
prejudicial, era que a água vinda dos mananciais do
Catolé não mais correria para os interiores das
casas, notadamente no populoso bairro do Farol, que
recebe o precioso líquido distribuído do Reservatório
R-1, situado à Rua Capitão Samuel Lins.
População ansiosa
Horas e horas a população aguardou ansiosa
que a energia elétrica voltasse, que os aparelhos de
rádios receptores anunciassem as causas da
interrupção, se a mesma havia sido provocada por
defeitos técnicos ou fortuitos e quais suas
repercussões sôbre a linha. Nada, entretanto, se
ouvia e nem se sabia das verdadeiras causas da
surpreendente paralisação.
Os prejuízos

Os prejuízos apareceram, afinal Carnes,
E com a falta de luz e fôrça, as inevitáveis peixes, verduras, bebidas e outros gêneros
conseqüências: – Serviço de águas, telefones, alimentícios começaram a se deteriorar no interior
rádios, refrigeradores, fábricas, cinemas, es- dos refrigeradores.
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Escuridão absoluta
A CHESF, que impingiu ao consumidor de
Maceió tarifas altíssimas, mais uma vez provava que
estava desprovida de instalações altamente técnicas
para suprir regularmente a nossa capital de energia
elétrica.
Em ocasiões, como as a que ficamos
submetidos, não temos para onde e para quem
apelar. A cidade ficou em escuridão absoluta, ferindo
assim a coletividade inteira. Dois dos melhores
cinemas, Lux e Piara, funcionaram sem grande casa,
porque muitas famílias não se sentiram com
coragem de percorrer as ruas mergulhadas na
escuridão.
Estoque esgotado
Conforme publicamos em nossa reportagem
de 21 de abril último, quando sofremos idêntico
"black-out", muita gente andou adquirindo peças de
luz a querosene em firmas comerciais, e houve
casas até que esgotaram o estoque dêsses objetos
tão usados nas fazendas e nas cidades do interior. O
desespêro dos enfermos não se conta. As velas de
cera eram compradas aos pacotes. Enfim, tudo era
incômodo com a falta de luminosidade das lâmpadas
elétricas.
Ontem, saímos a campo e soubemos do Sr.
Remy Amorico, Chefe do Escritório da CHESF de
Maceió, os verdadeiros motivos que determinaram a
absurda interrupçãzo.
Partida a cadeia de isoladores
Disse-nos o aludido Sr.:
– Logo que tomou conhecimento do fato,
ordenou que turmas saíssem em jipe e camioneta
em direção ao interior, a fim de localizar o defeito. De
Recife, também informado, veio pilotando um avião
"Helio Corrirer", o Tenente-coronel Humberto Luz
Aguiar, chefe do Serviço das Aerovias de Paulo
Afonso, que tinha missão idêntica. Chegando a
Maceió, esclareceu-nos o Sr. Remy Amorim:

– Partimos justos na mesma aeronave, única
no país para a realização de trabalhos de
localizações de defeitos nas linhas.
Depois de alguns minutos de vôo, a turma de
emergência foi localizada e também logo mais o
defeito. Os trabalhos tiveram início, controlados do
próprio avião, com o lançamento de mensagens. Em
seguida, fomos avisados que uma cadeia de
isoladores na tôrre 26-4, entre Carusinho e Timbó,
em União dos Palmares, estavam com todos os
discos partidos, causa, portanto do revoltante
ocorrido.
A turma, então, não parou e ontem, às 15 h 8
m, tudo estava pronto e a cidade mais uma vez foi
suprida de energia elétrica.
Agora, cabe às autoridades da CHESF
cuidarem melhor da parte técnica e não deixar
mais que falhas do sistema de transmissão venham
a ocorrer, tirando o sossêgo das famílias
maceioenses, que pensavam haver concretizado
o velho sonho do aproveitamento da energia
elétrica da nossa famosa Cachoeira de Paulo
Afonso".
A propósito dêsses repetidos "black-outs",
publica o "Diário de Alagoas" telegrama do
Governador Muniz Falcão ao Senhor Presidente da
CHESF, assim redigido:
"General Carlos Berenhauser – Presidente
CHESF – Rio – (DF)
Pela terceira vez registra-se aqui colapso
sistema fornecimento energia elétrica conseqüência
avarias verificadas linhas condutoras. Excusado será
especificar graves prejuízos decorrentes falta
suprimento luz e fôrça, paralisando fornecimento de
água, além de prejudicar seriamente funcionamento
Hospitais, Cacas Saúde, Colégios, Quartéis,
Hotéis, Bares, Restaurantes, Fábricas, Pequenas
Indústrias e outras atividades. Nestas condições
vejo-me contingência solicitar direção geral
CHESF providências se fazem necessárias
sentido seja construída nova linha suprimento esta
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capital fim evitar tais intlerrupçães determinantes
males consideráveis tôda população. Cordiais
saudações – Governador Muniz Falcão".
Senhor Presidente, faço um apêlo à CHESF,
no sentido de que não se reproduzam mais êsses
"black-outs" que tantos aborrecimentos e prejuízos
causam à população de Maceió.
Verdade é que certos acidentes são
inevitáveis. Acontece, porém, que já é pela terceira
vez que isso ocorre, o que evidencia que há alguma
falha no sistema de transmissão da energia.
Além de caríssima a luz, êsses repetidos
"black-outs". É mais do que justo o desapontamento
dos maceioenses com a "era redentora" da
Hidrelétrica. Que não tardem as medidas que o caso
está a exigir.
No que respeita ao preço da energia, vejamos
o que diz o "Diário de Alagoas":
"A Cachoeira de Paulo Afonso será a
redenção do Nordeste". Assim, diziam defensores dá
causa pública. Esta a animadora afirmação, que pelo
seu alto sentido encontrou a mais profunda
repercussão em todo o Nordeste, especialmente
entre aquêles Estados distinguidos pela natureza
com a potencial Cachoeira.
Nós, os alagoanos, sequiosos de maior
desenvolvimento industrial e tendo situado em nosso
Estado aquilo que seria a nossa redenção, voltamos
nossos olhos e as nossas esperanças para o
aproveitamento daquela colossal que da de água,
capaz de fornecer energia elétrica a seis Estados da
Federação.

mente a dona da Cachoeira e, considerando o seu
retardamento industrial, foi o último Estado a receber
energia elétrica da Companhia Hidroelétrica do São
Francisco – (CHESF) – quando devia ser o primeiro.
Não bastou êsse ato que nos ofendeu
frontalmente. Alagoas, foi ainda mais injustiçada.
Quando da fixação das tarifas provisórias,
talvez por sermos mais ricos, tínhamos de pagar taxa
mais elevada, pois, enquanto o vizinho Estado de
Pernambuco pagava Cr$ 1,20 pelo "kilowatt"-hora,
nós pagávamos a "ínfima" importância de Cr$ 2,40.
Portanto, um "acrèscimozinho" de cem por
cento.

O último a receber energia
elétrica

Não fica aí o desejo nefasto da filial da
"Bond and Share", aqui representada pela CFLNB
Cia. que tão pessimamente nos vem servindo,
extorquindo os nossos parcos recursos para
canaliza-los ao seu país de origem. Cobra-nos
indevidamente uma taxa de combustível quando,
apenas, nos revende a preço exorbitante a energia
que nos pertence e ainda está manipulando um novo
aumento que é mais um atentado ao brioso povo ala-

Os tempos passaram. Depois do árduo
porém
eficiente
trabalho
dos
engenheiros
brasileiros, que demonstraram naquele proveitoso
e inteligente trabalho a quanto chega a
nossa
capacidade
produtiva,
foi
Alagoas
inexplicàvelmente injustiçada. Apesar de ser pràtica-

Iníqua exploração ao consumidor
Acrescente-se a todos êsses fatôres o
descaso da Companhia Fôrça e Luz Nordeste do
Brasil (CFLNB). O truste ianque-canadense,
detentor de um contrato para a distribuição da
energia da Cachoeira, aproveitou-se do dito convênio
para exercer a mais iníqua exploração ao
consumidor.
Para que se tenha um juízo mais aproximado
do quanto estamos sendo prejudicados, convém
dizer, de passagem, que o truste, de há muito, nos
vem espezinhando e nos explorando, recebendo a
energia da CHESF ao preço de Cr$ 0,60 para, sem
grandes despesas, nos entregar, ao preço de Cr$
3,87 o "kilowatt"-hora.
Taxa indevida
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goano e um verdadeiro assalto às algibeiras do
Imaginem os leitores que, por fôrça de um
maceioense.
decreto do Presidente da República, os canadenses
só poderiam aumentar as taxas cobradas por
"quilowatt-hora" aumentando também os seus
Ostensiva sabotagem
servidores. Entretanto, isso não acontece, pois vários
Perguntamos, agora, qual o capitalista que se aumentos
já
foram
manipulados
pelos
animará a instalar em Alagoas grandes indústrias concessionários da energia elétrica em nosso Estado
para beneficiar ao nosos povo e conseqüentemente sem, no entanto, aquêles abnegados funcionários
o Estado, tendo de pagar elevada taxa de energia receberem o que lhes é devido por fôrça de lei, como
elétrica? Podemos, desta maneira, incentivar a dissemos acima.
industrialização em nosso Estado? É desta maneira
que a Cachoeira de Paulo Afonso é a nossa
Mera coincidência
redenção?
Não.
Da tribuna da Assembléia Legislativa o ilustre
Acreditamos que não, pois, temos o direito de Secretário da Viação e Obras Públicas, Doutor
progredir, usando para isso o que nos pertence.
Odilon de Souza Leão Filho, levou ao conhecimento
público através de um circunstanciado relatório o
descaso votado pela "Nordeste" ao povo alagoano,
Cálculos "inocentes"
ficando evidenciado, naquela oportunidade que o
O que não podemos e não devemos é ser preço justo da energia elétrica seria de Cr$ 1,68 –
explorados miseràvelmente por uma Cia. que tendo (pagamos Cr$ 3,87) – por "quilowatt-hora" para as
um "superavit" de 20 milhões de cruzeiros, quando residências".
nos cobrava a já "pequena" taxa de Cr$ 2,40 por
Senhor Presidente, aí está o que vem
kilowatt-hora, sem cerimônia dirigiu-se ao Serviço de ocorrendo em Alagoas, no tocante às tarifas da
Águas e Energia do Ministério da Agricultura, energia de Paulo Afonso. O extorsivo preço do
pedindo um adicionamento de Cr$ 1,07 àquela taxa, quilowatt-hora não é só um atentado à bôlsa do povo
declarando que "em uma série de cálculos e às justas ambições do Estado de industrializar-se e
realizados, achou a "Nordeste" que não dava lucro progredir. É uma inqualificável ofensa aos
suficiente o preço da energia elétrica de Maceió à inauferíveis direitos da gente alagoana, brasileira
taxa de Cr$ 2,40 por kilowatt-hora.
como as dos demais Estados vizinhos e com os mais
Por êstes cálculos "inocentes" realizados pelo irrecusáveis títulos aos benefícios que lhe cabem
truste canadense, podemos constatar o quanto com a realização do seu velho sonho, que é a usina
somos explorados pela Companhia que, tendo um de Paulo Afonso.
"superavit" de 20 milhões de cruzeiros e a obrigação
Representante de Alagoas nesta Casa, dirijo
de bem servir, relega esta obrigação a plano apêlo ao Senhor Ministro da Agricultura e ao Senhor
secundário e prima pelo descaso ao maceioense.
Presidente da República, para que, com a sua
autoridade, se faça justiça aos alagoanos, vítimas da
ganância da Companhia Fôrça e Luz do Nordeste do
E o aumento dos abnegados
Brasil, no momento a exclusiva beneficiária da
funcionários?
energia de Paulo Afonso, que, até agora, nenhum
Ninguém escapa à sanha exploradora da benefício trouxe ao meu Estado. Muito ao revés,
"Nordeste". Ninguém, nem sequer aqueles que com estamos sendo desalmadamente explorados, e cada
o seu trabalho honesto e eficiente, contribuíram e vez mais remoto vemos o surto de industrialização,
conservam a fabulosa fortuna que hoje ostentam que tanto ambicionamos.
aquêles que nos espezinham.
O povo de Alagoas, espera das pro-
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vidências do Senhor Presidente da República e do
Senhor Ministro da Agricultura, o solucionamento da
questão, de vital significação para o meu Estado com
direitos incontestáveis ao bem-estar e ao progresso
que lhe poderão advir com o justo preço da energia
de Paulo Afonso, Cachoeira que, pela sua situação,
é sobretudo alagoana.
Senhor Presidente, Alagoas aguarda solução
eqüidosa da questão em aprêço, da maior
importância para a sua vida econômica, para o seu
progresso, para o seu futuro.
Aproveitando a oportunidade de me encontrar
na tribuna, quero referir-me ao requerimento que
acabo de receber do Senhor Presidente da
Assembléia Legislativa de Alagoas, o qual está
assim redigido:
"Exmo. Sr. Presidente da Assembléia
Legislativa Estadual:
Considerando que seguramente há sete
meses encontra-se parada a Cia. Industrial
Penedense;
Considerando que todo o operariado daquela
fábrica encontra-se sem receber salários durante
todos êstes meses;
Considerando que os proprietários não tomam
nenhuma providência no sentido de solucionar o
problema da reabertura da fábrica e muito menos de
amparar aos pobres operários, que estão passando
fome;
Considerando que é vexatória, mesmo de
miséria, a situação dos operários da Cia. Industrial
Penedense;
Requeremos à Mesa, ouvido o Plenário, se
faça um apêlo ao Exoelentíssimo Senhor Ministro do
Trabalho, no sentido de Sua Excelência autorizar a
concessão de um auxílio aos operários da Cia.
Industrial Penedense, por conta do Fundo do
Impôsto Sindical.
Requeremos ainda que se envie cópia dêste
requerimento ao Excelentíssimo Senhor VicePresidente da República, Doutor João Goulart, e
às bancadas alagoanas na Câmara e no Senado Fe-

deral e especialmente ao Deputado Ary Pitombo,
e ainda ao Presidente do Sindicato Têxtil de
Penedo".
Sala das Sessões da Assembléia Legislativa
Estadual, em Maceió, 31 de maio de 1957. –
Machado Lobo. – Abrahão Moura".
Senhor Presidente, ao nobre colega,
Ministro Parsifal Barroso, transmito o apêlo dos
Deputados Machado Lobo e Abrahão Moura, da
Assembléia Legislativa de Alagoas, no sentido de
socorrer aos operários da Companhia Industrial
Penedense, que estão passando as maiores
privações.
Estou certo de que o digno Senhor Ministro do
Trabalho se apiedará dêsses pobres operários, que
confiam nos seus sentimentos cristãos.
Tenho dito, Senhor Presidente. (Muito bem;
muito bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Lima Guimarães.
O SR. LIMA GUIMARÃES *: – Senhor
Presidente, às vésperas de minha viagem a
Minas Gerais onde fui prestar homenagem ao
Presidente de Portugal, General Craveiro Lopes,
recebi do Senhor Ministro da Agricultura cópia de
uma carta que Sua Excelência enviara ao Presidente
do Banco do Brasil, solicitando informações, aqui
requeridas pelo ilustre Senador Mem de Sá, sob
crítica um tanto rigorosa contra o titular daquela
pasta.
Para dar cabal explicação a respeito do
solicitado pelo ilustre representante do Rio Grande
do Sul, enviou-me o Senhor Ministro da Agricultura,
cópia da carta que endereçou ao Senhor Sebastião
de Almeida, Presidente do Banco do Brasil, a qual
está vazada no seguinte teor:
"Exmo. Sr. Sebastião de Almeida:
Como deve ser do conhecimento de Vossa
Excelência, o ilustre Senador Mem de Sá tem abordado a
_________________

* Não foi revisto pelo orador.
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questão da conta-corrente do trigo, erradamente
denominada, "Fundo do Trigo", exigindo que eu
apresente o movimento da referida conta desde
1952, quando foi criada, até a data em que
assumi o Ministério, isto é, 3 de outubro de
1956.
Em virtude de não ter encontrado, no
Serviço de Expansão do Trigo ou em outra
dependência dêste Ministério, qualquer registro
daquela verba, até 3 de outubro de 1956, desejo
que V. Exa. envie, com a possível brevidade, a
êste Gabinete, para que possa remeter ao Senado
da República, todo o movimento, bem como os
saldos anuais da referida conta, pois sòmente o
Banco do Brasil poderá fornecer os dados pedidos
pelo Senador.
Desejo, ainda, deixar bem claro que,
desde que assumi esta pasta, sempre me
louvei nos boletins mensais que êsse Banco
envia regularmente, podendo dar qualquer
informação referente ao período da minha
gestão nesta Pasta, mas, por falta de elementos,
não posso esclarecer corno foi movimentada
aquela
conta
em
gestões
anteriores
à
minha.
Como
estou
sendo
acusado,
por
aquêle Senador, de "indiferente" "displicente",
por não poder prestar contas do que fizeram
meus antecessores ou seus antigos chefes
do Serviço de Expansão do Trigo, desejo
que o Banco transmita, a respeito, o que fôr
possível, a fim de que o meu particular amigo
e ilustre Senador Mem de Sá, fique habilitado
a formar um juízo exato da realidade do
problema.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V.
Exa. meus protestos de profunda estima e
consideração".
Senhor Presidente, por esta carta se vê que o
Senhor Ministro da Agricultura, ao assumir o cargo,
não encontrou nenhum dado positivo sôbre
esta conta do Banco do Brasil com o Serviço

de Expansão do Trigo. O que Sua Excelência
recebia mensalmente era o saldo enviado pelo
Banco do Brasil.
Recebia Sua Excelência, mensalmente,
informação sôbre o saldo, enviada pelo Banco do
Brasil; jamais, entretanto, lançou mão dessas
importâncias, que continuam no Banco.
O Senhor Senador Mem de Sá julgou displicente
o Ministro da Agricultura, por não apresentar suas
contas. Para que pudesse fazê-lo, escreveu o ilustre
titular a carta que li, e aguarda resposta, para
satisfação do digno representante gaúcho.
Lamento não se encontre Sua Excelência no
momento, em Plenário. Não teria eu, entretanto,
outra oportunidade, para trazer ao conhecimento do
Senado a notícia sôbre as providências tomadas
pelo Senhor Ministro, no que estou, aliás, atrasado.
Está evidenciada, pois, no caso, a lisura do
titular da Pasta da Agricultura. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo
que tratar, vou encerrar a sessão. Designo para a de
amanhã, a seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 248, de 1956, que concede isenção de
direitos de importação, de consumo e de taxas
aduaneiras, inclusive a de previdência social, para o
material hospitalar, importado pelo Instituto das
Pequenas Missionárias de Maria Imaculada,
destinado ao Sanatório Marques Lisboa, situado no
Morro das Pedras, na cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, tendo pareceres favoráveis
sob ns. 425 a 427, de 1957, das Comissões: de
Constituição e Justiça; de Economia e de Finanças.
2 – Discussão única do Projeto de Lei
da Câmara nº 62, de 1957, que manda erigir
o Pantheon Ricardo Franco no Forte de
Coimbra, no Estado de Mato Grosso, tendo
pareceres sob números 419 a 421, de 1957, das
Comissões: de Constituição e Justiça, favorável;
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de Educação e Cultura, favorável, com a emenda que
oferece de nº 1-C; e de Finanças, favorável ao projeto
e à emenda da Comissão de Educação e Cultura.
3 – Primeira discussão do Projeto de Lei do
Senado nº 8, de 1951, que regula disposições do art.
48 da Constituição Federal, tendo parecer contrário,
sob nº 402, de 1957, da Comissão de Constituição e
Justiça.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 16 horas e 10
minutos.
ARTIGO QUE SE PUBLICA NOS TÊRMOS
DO REQUERIMENTO Nº 237, DE 1957, DO SR.
NELSON FIRMO, APROVADO NA SESSÃO DE 17
DE JUNHO DE 1957.
IMPERIALISMO
Um dos trechos mais interessantes do livro "O
Petróleo no Brasil", de Joel Silveira e Lourival
Coutinho, é aquêle em que se conta – e se conta
com documentos, muitos dêles até agora secretos –
a história da fundação da Refinaria de Manguinhos.
O grupo capitalista brasileiro que teve a
iniciativa de fundar essa refinaria foi, logo de início,
fortemente hostilizado pelos representantes dos
trustes estrangeiros. Êsses trustes, não agiam
abertamente, mas através de particulares e
autoridades do Brasil. Encontraram, porém, os
capitalistas nacionais, apoio nas altas esferas do
govêrno e depois de uma concorrência, contrataram
com uma grande firma especializada norteamericana, a instalação da refinaria. Conseguiu,
também, promessa de financiamento no ExportImport Bank. O antigo embaixador Berle, um dos
homens mais esclarecidos da diplomacia americana,
muito ajudou o grupo de brasileiros. Foi, entretanto,
substituído pelo embaixador Pawley. Quando êste
assumiu o pôsto, a pretensão do grupo brasileiro,
apoiada pelo Govêrno Dutra, já merecera
manifestações
simpáticas
do
Departamento
de Estado e o Presidente Martin, do Ex-

port-Import Bank, já manifestara que a proposta
brasileira era "dos negócios mais garantidos e dos
que mais se enquadravam dentro das finalidades e
exigências do banco". Tudo corria em mar azul
quando embarcaram daqui, para Washington, o
embaixador Pawey e o vice-presidente da Standard
Oil. Pouco depois o Departamento de Estado e o
Export-Import Bank mudavam opinião. O pedido de
financiamento ficou trancado na gaveta do
presidente do Banco.
Nosso embaixador em Washington, Sr. Carlos
Martins Pereira de Sousa, recebeu instruções para
fazer sentir ao Govêrno norte-americano o interêsse
que o nosso Govêrno tinha na concessão do
empréstimo ao grupo brasileiro. O livro traz um sumário
da conversação do embaixador Martins com o Sr.
Martin, presidente do Export-Import Bank. E' um dêsses
documentos que revelam, com precisão, o caráter
rasgadamente imperialista que às vêzes (demasiadas
vêzes...) assume a política norte-americana em relação
ao Brasil. O Senhor Martin manifestou logo de início
que o exame do pedido, dependia de outros negócios,
como a votação, pelo Govêrno brasileiro, da verba em
cruzeiros para a Companhia Vale do Rio Doce. Depois
de muito insistir, o embaixador Martins chegou a dizer
que "deplorava que um projeto (Manguinhos) tão
ìntimamente ligado à defesa militar do Brasil, e sôbre o
qual se havia interessado, recomendando-o à atenção
e apoio do embaixador junto às autoridades
governamentais americanas, o Presidente da
República do Brasil, servisse de campo para
especulação de interêsses financeiros expansionistas".
Em resumo: o nosso embaixador "deu duro",
como lhe cumpria. O Sr. Martin embatucou,
limitando-se a dizer que "o que acabava de dizer não
significava, de maneira alguma, que o Eximbank
havia ou ia, rejeitar o pedido da Refinaria de
Petróleos do Distrito Federal".
Ia, ou havia. Os homens da Standard, com a
eficiente ajuda do embaixador Pawley, conseguiram
que o empréstimo fôsse negado. Nem por isso
o grupo brasileiro de Drault Ernani e Peixoto
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de Castro desistiu, e acabou mesmo por montar a
refinaria, sem nenhuma ajuda de dinheiro
estrangeiro, e também sem um tostão de empréstimo
do Banco do Brasil, dirigido na ocasião por um
acionista brasileiro da Standard...
O pretexto invocado pelo Sr. Martin, para
trancar a proposta brasileira, é que me parece
significativo: a Ierdeza de nossas autoridades em
abrir os créditos em cruzeiros para a Vale
do Rio Doce. Quando se trata simplesmente
de levar daqui a matéria-prima, boa vontade
e até impaciência. Quando se trata de pro-

cessar aqui uma outra matéria-prima – tranca.
Há, é certo, para honra da política americana
no Brasil, o caso de Volta Redonda. Mas a situação
era outra, e a premência da guerra obrigava a
muito.
O livro de Joel e LourivaI merece
ser lido pelos que, de boa fé, defendem a
entrega
de
nosso petróleo aos
trustes
estrangeiros. Os que ganham para isso
certamente não se darão ao trabalho de lê-lo: já
conhecem muito bem aquelas histórias, e muitas
outras...

60ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 18 DE JUNHO DE 1957
PRESIDÊNCIA DOS SENHORES APOLÔNIO SALLES, KERGINALDO CAVALCANTI E MOURÃO VIEIRA
Às 14 horas e 30 minutos acham-se presentes
os Srs. Senadores:
Mourão Vieira – Prisco dos Santos – Remy
Archer – Victorino Freire – Waldemar Santos – João
Mendes – Leônidas Mello – Onofre Gomes –
Kerginaldo Cavalcanti – Sérgio Marinho – Reginaldo
Fernandes – Abelardo Jurema – Argemiro de
Figueiredo – Apolônio Salles – Nelson Firmo – Júlio
Leite – Lourival Fontes – Neves da Rocha – Juracy
Magalhães – Carlos Lindenberg – Attilio Vivacqua –
Ary Vianna – Sá Tinoco – Lutterbach Nunes –
Tarcisio de Miranda – Alencastro Guimarães –
Caiado de Castro – Gilberto Marinho – Bernardes
Filho – Benedicto Valladares – Lima Guimarães –
Lido de Mattos – Sílvio Curvo – João Villasbôas –
Othon Mäder – Alô Guimarães – Gomes de Oliveira
– Lameira Bittencourt. – (36).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 36 Srs. Senadores.
Havendo
número
legal,
está
aberta
a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Lima Guimarães, servindo de 2º
Secretário, procede à leitura da Ata da sessão
anterior, que, posta em discussão, é sem debate,
aprovada.
O Sr. 2º Suplente, servindo de 1º Secretário, lê
o seguinte:

EXPEDIENTE
Telegrama do Sr. Newton Aires, de Pôrto
Nacional, Goiás, agradecendo as homenagens de
pesar do Senado por motivo do falecimento do Sr.
Francisco Aires da Silva.
Aviso do Sr. Ministro do Trabalho, Indústria e
Comércio, nº 1.668, transmitindo as seguintes
informações no Requerimento nº 176, do Sr.
Lutterbach Nunes.
COFAP – GP 3.775
Em 12 de junho de 1957
Senhor Ministro.
Cumprindo determinação de V. Exa.,
transmitida por intermédio da O. S. nº 336, de seu
Chefe de Gabinete, presto-lhe, na ordem dos
quesitos, as informações pedidas pelo Exmo. Sr.
Senador Lutterbach Nunes, no requerimento nº 17657, oriundo do Senado Federal.
1 – Ao Plenário desta Comissão Federal de
Abastecimento e Preços, em sessão de 16 de maio
último, dei conhecimento dos têrmos do Edital e de
todo o processo de concorrência para a aquisição de
10.000 (dez mil) toneladas de banha de porco, pura,
refinada, de procedência norte-americana, em
cumprimento de acôrdo celebrado entre os Governos
do Brasil e dos Estados Unidos da América do Norte
para compra de excedentes agrícolas.
Ainda na mesma sessão, o Plenário foi
cientificado também de todo o processo de concorrência
para a aquisição de 20.000 (vinte mil) caixas de azeite
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de procedência francesa, mercadoria de cuja
escassez se ressente o País e cujos preços são
atualmente muito elevados nos diversos centros
consumidores.
No tocante a carne, não se cogitou
pròpriamente de sua importação – mas da aquisição,
no mercado interno, de carne suficiente para a
distribuição que ordinàriamente é procedida por esta
Comissão.
2 – O Presidente da COFAP, em observância
do próprio acôrdo acima citado e tendo em vista que
a pequena quantidade de banha a ser importada em
nada prejudicará os produtores nacionais, decidiu
tornar efetiva a aquisição do mesmo artigo. Segundo
dados estatísticos colhidos constantemente pela
COFAP, tôda a produção nacional de banha tem sido
colocada nos mercados consumidores por preços
superiores a 42 cruzeiros o quilo, preço mínimo
reputado indispensável pelos criadores para estímulo
à produção.
Com relação ao azeite, sua aquisição foi
também decidida, em face das razões já apontadas
acima.
3 – O Presidente da COFAP desconhece que
haja banha estragando-se nos centros produtores,
sendo mesmo pouco provável que tal venha
sucedendo, dada a insuficiência dêsse artigo para
satisfazer às necessidades do consumo nacional.
Quanto ao problema da abundância de gado de corte,
se êle realmente existe, não decorre de qualquer
providência sôbre importação de carne, eis que jamais
foi objeto de cogitação, operação dessa natureza.
Sirvo-me do ensejo para reafirmar a V. Exa.
meus protestos da mais elevada consideração. –
Frederico Mindello Carneiro Monteiro – Cel.
Presidente da COFAP.
Ao Requerente.
Ofícios da Câmara dos Deputados:
– Ns. 800, 804, 816 e 817, enviando
autógrafos dos seguintes projetos de lei já
sancionados:
– Nº 143, de 1956, que abre ao Ministério da
Viação e Obras Públicas o crédito especial de Cr$
400.000.000,00 para pavimentação dos trechos da
BR-56 e da BR-14, integrantes da ligação rodoviária
Santos-Brasília.

– Nº 16, de 1955, que modifica o art. 278 do
Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943
(Consolidação das Leis do Trabalho).
– Nº 292, de 1956, que inclui no Serviço de
Saúde do Exército, no pôsto de segundo-tenente, as
enfermeiras que integraram a Fôrça Expedicionária
Brasileira, durante as operações de guerra na Itália.
– Nº 201, de 1952, que provê quanto ao
disposto no parágrafo 31, segunda parte, do artigo
141 da Constituição Federal, e dá outras
providências.
– Nº 803, encaminhando autógrafos do
seguinte Projeto de Lei da Câmara:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 107, DE 1957
(Nº 2.420-A-1957, na Câmara dos Deputados)
Redação final do projeto número 2.420, de
1957, que altera, sem ônus, a Lei nº 2.996, de 10 de
dezembro de 1956, que estima a Receita e fixa a
Despesa da União para o exercício de 1957.
(Da Comissão de Orçamento e FiscaIização
Financeira)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São feitas, sem ônus, as seguintes
alterações na Lei nº 2.996, de 10 de dezembro de
1956, que estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício de 1957:
Anexo 4 – Poder Executivo.
Subanexo 4.12 – Ministério da Agricultura.
07.04.02 – Divisão de Orçamento (Encargos
Gerais).
Despesas Ordinárias.
Verba 2.0.00 – Transferências.
Consignação 2.1.00 – Auxílios e Subvenções.
Subconsignação
2.1.02
–
Subvenções
ordinárias.
Onde se lê:
1) Para aplicação nos têrmos da Lei nº 2.656,
de 26 de novembro de 1955 Cr$ 80.000.000,00.
Leia-se:
1) Para aplicação nos têrmos da Lei nº 2.656,
de 26 de novembro de 1955 Cr$ 80.000.000,00.
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2) Para distribuição, segundo relação anexa,
nos têrmos da Lei nº 2.266, de 12 de julho de 1954 –
Cr$ 173.294.179,00.
Subconsignação
2.1.03
–
Subvenções
extraordinárias.
Onde se lê:
1) Parques de exposição – Cr$ 48.490.000,00.
2) Outras entidades – Cr$ 17.845.000,00.
3) Para distribuição segundo relação anexa –
Cr$ 173.294.179,00.
Leia-se:
1) Parques de exposição – Cr$ 48.490.000,00.
2) Outras entidades – Cr$ 17.845.500,00.
Relação anexa de subvenções.
Onde se lê:
Instituições de que trata o art. 2º da Lei nº
2.656, de 26 de novembro de 1955.
Leia-se:
Instituições de que trata a Lei número 2.266,
de 12 de julho de 1954.
Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, a
presente Lei vigorará a partir de 1º de janeiro de 1957.
À Comissão de Finanças.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 16, DE 1957

E a Lei nº 1.711, de 28-10-1952, no seu art.
184, item I, determina seja com o provento
correspondente
ao
vencimento
da
classe
imediatamente superior.
Atendendo ao pedido formulado pelo Ajudante
de Porteiro, desta Secretaria, Manoel José da Silva,
e tendo em vista os dispositivos acima citados, a
Comissão Diretora submete à consideração do
plenário o presente projeto, nos têrmos do art. 61,
alínea "e", do Regimento Interno.
Sala das Sessões, em 14 de junho de 1957. –
Apolônio Salles – Freitas Cavalcanti – Kerginaldo
Cavalcanti – Mourão Vieira – Prisco dos Santos.
Às Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças.
PARECERES
NS. 465, 466 E 467, DE 1957
Nº 465, de 1957
Da Comissão de Constituição e Justiça –
sabre o Projeto de Lei do Senado nº 10, de 1954,
que dispõe sôbre a aquisição de casas pelos
associados das instituições de Previdência Social.

Relator: Sr. Lourival Fontes.
1. Em sessão de 9 de março de 1954, o nobre
Concede aposentadoria a Manoel José da
Senador Guilherme Malaquias apresentou à
Silva, Ajudante de Porteiro.
consideração do Senado o presente projeto, que
O Senado Federal resolve:
dispõe sôbre aquisição de casas pelos associados
Artigo único. E' concedida aposentadoria a das instituições de Previdência Social.
Manoel José da Silva, Ajudante de Porteiro, classe "M",
2. Assegura a proposição, em seu artigo 1º,
no cargo de Porteiro, classe "N", do Quadro da aos associados dos Institutos e Caixas, o direito à
Secretaria do Senado Federal, nos têrmos do art. 191, imediata aquisição do imóvel em que residem.
parágrafo 1º da Constituição Federal, combinado com o
O valor aquisitivo e o prazo do respectivo
artigo 184, item 1, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de financiamento,
obedecerão
aos
requisitos
1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da estabelecidos nos arts. 2º e 3º. O artigo 4º possibilita
União), incorporando-se aos respectivos proventos da a permuta de imóveis entre associados. Afinal, o art.
inatividade a gratificação adicional correspondente.
5º estatui que a aplicação do disposto no projeto em
exame não implicará na redução das importâncias
destinadas pelas mencionadas autarquias ao
Justificação
financiamento da casa própria.
Estabelece o parágrafo 1º do art. 191 da
3. O primitivo Relator da matéria nesta Comissão
Constituição Federal, que o funcionário será foi o então Senador Ferreira de Souza, o qual, antes
aposentado aos 35 anos de serviço, se o requerer.
de emitir seu parecer, solicitou diversas informa-
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ções ao Departamento Nacional da Previdência
Social. Terminou S. Exa. o seu mandato sem que
pudesse apresentar seu pronunciamento.
4. Somos pela constitucionalidade e
juridicidade da proposição em exame, entendendo
que os esclarecimentos prestados por aquêle órgão
do Ministério do Trabalho serão melhor examinados
pela Comissão de mérito, no caso, a de Legislação
Social.
É o nosso parecer.
Sala das Comissões, em 11 de outubro de
1955. – Cunha Mello, Presidente. – Lourival Fontes,
Relator. – Rui Palmeira – Coimbra Bueno – Daniel
Krieger e Novaes Filho.

Por outro lado, a taxa de juros de 8% ao ano é
grandemente compensadora, mas sabemos que os
juros representam sòmente o preço que o mutuário
deve pagar pela dilação do tempo do valor do seu
débito. O reembôlso na base do capital aplicado,
constitui sempre em face da depreciação constante
do nosso meio circulante, maior prejuízo, porque o
dinheiro invertido há anos atrás, não teria hoje a
mesma expressão ou valor, no sentido do poder
aquisitivo.
A indiscriminada alienação de todo o
patrimônio das instituições de previdência, implicaria
na perda de imóveis cada vez mais valiosos e no
recebimento em troca, de amortizações mensais em
moeda
cada
vez
mais
desvalorizada,
Nº 466, de 1957
impossibilitando a reconstituição dêsse patrimônio.
Nestas condições, a Comissão de Legislação
Da Comissão de Legislação Social – sôbre o Social opina contràriamente ao projeto em exame.
Projeto de Lei do Senado nº 10, de 1954.
Sala das Comissões, em 28 de março de
1957. – Neves da Rocha, Presidente. – Ruy
Relator: Sr. Ruy Carneiro.
Carneiro, Relator – Mendonça Clark – Silvio Curvo –
O Projeto de Lei do Senado nº 10, de 1954, de Fausto Cabral.
autoria do ex-Senador Guilherme Malaquias, dispõe
sôbre a aquisição de casas pelos associados das
Nº 467, de 1957
instituições de Previdência Social.
Pelo projeto, sòmente terão direito à adquirir
Da Comissão de Finanças – ao Projeto de Lei
imóveis já construídos pelos Institutos e pelas Caixas do Senado número 10, de 1954.
os contribuintes que já ocupam os referidos imóveis.
O privilégio da proposição é odioso tanto mais
Relator: Sr. Fausto Cabral.
que os felizes ocupantes das casas e apartamentos
O projeto de lei do Senado nº 10, de 1954, de
dos Institutos, já usufruem os benefícios de aluguéis autoria do eminente Senador Guilherme Malaquias,
baratos, enquanto mais de 80% dos associados ainda dispõe sôbre a aquisição de casas pelos associados
não tiveram uma oportunidade de tais benefícios.
das
instituições
da
previdência
social,
Do ponto de vista financeiro a proposição é das estabelecendo, em linhas gerais, o seguinte:
mais inconvenientes. Como bem salienta o Ministério
a) que os associados locatários de imóveis de
do Trabalho, Indústria e Comércio em informação propriedade dos Institutos de Previdência Social,
anexa "a venda do imóvel por dez vêzes o aluguel terão direito à imediata aquisição do imóvel em que
anual não corresponde necessàriamente ao valor dos residem;
imóveis. Para tal seria necessário que o rendimento
b) que o valor aquisitivo será equivalente a dez
dêstes correspondesse aproximadamente, à taxa de (10) anos do atual aluguel, acrescidos dos juros de
juros de 10% ao ano".
8% ao ano pela Tabela Price e do prêmio do seguro
E' sabido que a taxa do mercado imobiliário, de vida sôbre o saldo devedor;
para livre concorrência, não representa, hoje em dia,
c) que o prazo de financiamento variará de 15
mais de 7% do valor venal de um imóvel.
a 25 anos, conforme a idade do associado.
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A ilustre Comissão de Legislação Social desta
Casa, opinou contràriamente ao projeto, por
entender que estabelece um privilégio em favor dos
atuais e felizes ocupantes dos imóveis, quando tais
ocupantes já desfrutam do benefício de alugá-los a
preços ínfimos.
A Comissão de Finanças opina também
contràriamente ao projeto em aprêço, tendo em
vista as danosas repercussões financeiras das
medidas nêle propostas sôbre a vida patrimonial
dos Institutos atingidos, como está, aliás,
evidenciado nas informações remetidas ao Senado
Federal pelo Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio.
Sala das Comissões, em 10 de junho de 1957.
– Vivaldo Lima, Presidente, em exercício. – Fausto
Cabral, Relator. – Lameira Bittencourt. – Júlio Leite –
Juracy Magalhães – Lutterbach Nunes – Carlos
Lindenberg – Ary Vianna – Othon Mäder.

ria de empréstimos hipotecários que tenham
concedido ou venham a conceder.
§ 1º O seguro de renda imobiliária garantirá a
liquidação da dívida, por morte do devedor,
passando o imóvel à plena propriedade de seus
herdeiros, desde que essa morte ocorra 3 (três) anos
após o pagamento do primeiro prêmio de seguro.
§ 2º Os planos de seguro de renda imobiliária
serão submetidos à aprovação do Conselho Superior
das Caixas Econômicas Federais.
§ 3º Ao hipotecante é facultado o seguro de
renda imobiliária.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário".
III – Isso pôsto, passemos ao exame das três
emendas.
EMENDA Nº 1

Suprime, no parágrafo 1º do art. 1º, a
expressão final: "desde que essa morte ocorra 3
(três) anos após o pagamento do primeiro prêmio de
seguro".
Nº 468, de 1957
O autor desta emenda justifica-a dizendo que
tal espécie de seguro deve ter as mesmas
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre características e condições com que se apresenta
Emendas de Plenário ao Projeto de Lei do Senado nº nas demais companhias que a adotam, as quais não
34, de 1955, que restabelece privilégio das Caixas exigem tão longo período de carência.
A medida favorece o segurado, e como a
Econômicas Federais e dá outras providências.
Caixa Econômica é, por natureza, uma entidade
Relator: Sr. Lourival Fontes.
assistencial, opinamos a favor da emenda.
Em virtude de, em segunda discussão, já
encerrada, ter recebido três emendas, para que
EMENDA N. 2
sôbre as mesmas nos pronunciemos, volta, mais
uma vez, a esta Comissão, o Projeto de Lei do
Redige o parágrafo 2º do art. 1º da seguinte
Senado nº 34, que restabelece privilégio das Caixas maneira:
Econômicas Federais e dá outras providências.
"Nas operações de seguros de que cogita o
II. Para maior clareza do assunto, cumpre, presente artigo as Caixas Econômicas Federais
antes do mais, dar a redação do projeto para a ficarão sujeitas ao regime do Decreto-lei nº 2.063, de
segunda discussão, visto terem sido muitas as 7 de março de 1940, submetendo-se à fiscalização
alterações que sofreu uma vez que teve rejeitados os do Departamento Nacional de Seguros Privados e
artigos 1º, 2º, 3º e 4º com que se apresentou, Capitalização, de cuja aprovação dependem os seus
originàriamente.
planos técnicos".
Com as modificações sofridas, o Projeto
Alega o autor da emenda, para justificá-la, que
figurou em segunda discussão assim redigido:
as operações de renda imobiliária são de caráter
"Art. 1º São as Caixas Econômicas Federais eminentemente privado, submetidas a um regime
autorizadas a operar em seguro de renda imobiliá- legal próprio e à fiscalização especializada de
PARECERES
NS. 468 E 469, DE 1957
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um órgão técnico da administração pública
especìficamente criado para êsse fim.
Somos favoráveis à emenda, pois não só evita
que se quebre a unidade que deve existir no sistema
legal referente à matéria, como, também, impede
que a Caixa Econômica se situe em posição
privilegiada, face às Companhias particulares que
operam com êsse tipo de seguro.
Contudo, para resguardar a medida contida no
parágrafo 2º, tal como está redigida, oferecemos a
essa Emenda a seguinte:
SUBEMENDA Nº 1
Acrescente-se, no fim da Emenda:
... "que serão, também, submetidos à
aprovação do Conselho Superior das Caixas
Econômicas Federais".
EMENDA Nº 3
Acrescenta, no final do parágrafo 3º do artigo
1º, o seguinte:
... "podendo fazê-lo na própria Caixa
Econômica ou em instituição privada à sua escolha".
Acha o autor da emenda que o seguro de renda
imobiliária não pode ser obrigatório, e, sendo facultativo,
é uma questão de confiança para o segurado, devendo,
portanto, ter êste a liberdade de fazê-lo na Caixa ou em
qualquer outra Companhia privada.
Parece-nos que tem razão, pelo que somos
favoráveis à emenda.
Em síntese: opinamos pela aprovação das
Emendas 1 e 3 e oferecemos Subemenda à Emenda
nº 2.
Sala das Comissões, em 23-4-57 – Cunha
Mello, Presidente. – Lourival Fontes, Relator. – Attilio
Vivacqua – Gaspar Velloso – Lima Guimarães –
Argemiro de Figueiredo – Gilberto Marinho.
Nº 469, de 1957
Da Comissão de Finanças – sôbre as
emendas de plenário (2ª discussão) ao Projeto de
Lei do Senado nº 34, de 1955.

de Lei do Senado nº 34, de 1955, que autoriza as
Caixas Econômicas Federais a operar em seguro de
renda imobiliária.
A emenda nº 1 suprime o período
de carência de três anos, exigido, no
parágrafo 1º do art. 1º, para a liquidação da
dívida hipotecária pelo seguro de vida
imobiliário.
Aceita a supressão proposta, o referido
parágrafo ficaria assim redigido:
"O seguro de renda imobiliária garantirá a
liquidação da dívida por morte do devedor,
passando o imóvel à plena propriedade de seus
herdeiros".
Ora, tal definição é desnecessária. Por
outro lado, a lei não deve fixar perodo de
carência nem dispensá-lo, pois exigências dessa
natureza devem ficar a critério da instituição
seguradora, sem destoar dos planos técnicos de
seguro, sujeitos à fiscalização do órgão federal
competente.
Assim, propomos subemenda no sentido
de suprimir-se todo o parágrafo 1º do artigo
1º.
A emenda nº 2 manda submeter à
aprovação prévia do Departamento Nacional de
Seguros Privados e Capitalização os planos
técnicos das operações de seguro autorizadas
pelo projeto.
Somos
pela
aprovação,
com
a
subemenda da Comissão de Constituição e
Justiça.
A emenda nº 3 manda ficar à escolha
do hipotecante a instituição em que pode
fazer o seguro de renda imobiliária, que,
nos termos do parágrafo 2º do art. 1º, é
facultativo.
Não vemos inconveniente na medida.
Nestas condições, opinamos favoràvelmente
às emendas e à subemenda da Comissão
de Constituição e Justiça, apresentando a
seguinte:
SUBEMENDA

À Emenda nº 1, substitua-se pela seguinte:
Relator: Sr. Carlos Lindenberg.
Suprima-se o parágrafo 1º do artigo 1º.
Em virtude de três emendas, oferecidas
Sala
das
Comissões,
em
14
de
em
plenário,
durante
sua
segunda junho
de
1957
–
Vivaldo
Lima,
discussão, volta a êste órgão o Projeto Presidente, em exercício. – Carlos Lindenberg,
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Relator. – Juracy Magalhães – Lutterbach Nunes – do-lhes a época (outubro a dezembro) e
Ary Vianna – Fausto Cabral – Lameira Bittencourt – estabelecendo o critério para a determinação do
local em que devam realizar-se (município de
Júlio Leite – Othon Mäder.
importância quanto à produção do trigo).
PARECERES
A seguir, determina-se aí que, através do
NS. 470, 471 E 472, DE 1957
Serviço de Expansão do Trigo, o Ministério da
Agricultura auxiliará, financeiramente, tais festas e
Nº 470, de 1957
instituirá prêmios em número de três, aos
agricultores que se destacarem na produção do
Da Comissão de Constituição e Justiça – cereal nobre, conforme o regulamento a ser baixado,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 12, de 1957, dentro de 90 dias.
Para atender às despesas previstas, o
que oficializa as festas nacionais do trigo, institui
Ministério destacará, anualmente, no Orçamento da
prêmios, e dá outras providências.
União, verba necessária à consecução dos objetivos
Relator: Sr. Daniel Krieger.
desta proposição.
Dispõe o presente projeto (artigo 1º) que as
2 – Estamos empenhados num esfôrço, que
festas nacionais do trigo consideradas oficiais se pode chamar de patriótico, para nos
realizar-se-ão, anualmente, entre os meses de emanciparmos da dependência a que o trigo nos
outubro a dezembro, em município de destacada sujeita, no mercado internacional.
produção tritícola.
Daí as exposições de trigo que se realizam
Em conseqüência, o Ministério da Agricultura (art. freqüentemente nos Estados sulinos, e em que se
2º ), auxiliará as despesas com as referidas festas e distribuem prêmios aos produtores que se tenham
instituirá pelo menos três prêmios a serem distribuídos destacado pela quantidade ou qualidade de
aos triticultores que a elas comparecerem, de acôrdo produção.
com as normas estabelecidas em regulamento.
Usual é também que à União seja solicitado
A proposição é, como se vê, de largo alcance auxílio para custeio de tais certames, através de leis
econômico, merecendo, por isto mesmo, o devido que aqui votamos quase que anualmente.
interêsse do Parlamento.
O projeto procura assim instituir logo uma
O mérito da matéria deverá, porém, ser Festa do Trigo, para que, como em rotina, se
apreciado pela Comissão de Economia.
realizem êsses certames com auxílio da
Sob o ponto de vista constitucional e jurídico, União.
pelo qual nos incumbe examinar o projeto nada há a
Perferiríamos instituir a Festa do Trigo a
opor à sua aprovação.
fazer como vemos no projeto, a oficialização das
Sala das Comissões, em 26 de março de 1957 Festas Nacionais do Trigo, dando-as já como
– Cunha Mello, Presidente. – Daniel Krieger, Relator. existentes.
– Gaspar Velloso. – Gilberto Marinho – Ruy Carneiro
Sob outro aspecto, não parece certo
– Argemiro de Figueiredo – Lourival Fontes – Lima que se dê a um órgão do Executivo, no caso o
Ministério da Agricultura, a atribuição de
Guimarães.
consignar dotação para determinados fins,
Nº 471, de 1957
quando ao Congresso é que cabe elaborar o
Orçamento da União.
Mas não se retarde, com emendas a
Da Comissão de Economia, sôbre o Projeto de
concretização de uma idéia meritória e útil, mesmo
Lei da Câmara nº 12, de 1957.
com uma lei menos perfeita que, de certo, não
Relator: Sr. Gomes de Oliveira.
sofrerá controvérsias na sua aplicação.
Procura-se,
nesta
proposição,
dar
3 – Somos, assim, pela aprovação do Projeto.
cunho
oficial
às
festas
do
trigo
que
Sala das Comissões, em 15 de maio
comumente, se realizam no país, fixan- de
1957.
–
Juracy
Magalhães,
Presi-
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dente. – Gomes de Oliveira, Relator. – Linneu gou constitucional, mas inconveniente, a despeito do
Prestes – Alô Guimarães – Alencastro Guimarães – parecer do nobre Senador Lourival Fontes, que
opinou, como relator, por sua aprovação.
Fernandes Távota – Carlos Lindenberg.
Cabe-nos, assim, face ao julgado desta
Nº 472, de 1957
Comissão de Justiça, apenas a missão de relatar o
ponto de vista vencedor.
Como se sabe, o Decreto-lei número 1.544, de
Da Comissão de Finanças – sôbre o Projeto
agosto de 1939 concedeu às esposas dos exde Lei da Câmara número 12, de 1957.
combatentes das campanhas do Paraguai e do
Relator: Sr. Lutterbach Nunes.
Uruguai uma pensão mensal vitalícia.
O Projeto de Lei da Câmara nº 12, de 1957, de
Posteriormente, ou seja, pela Lei número
autoria do nobre Deputado Antônio Carlos, tem por 488, de 15 de 1948, estendeu-se o direito à
objetivo oficializar as festas nacionais do trigo, pensão instituída pelo citado Decreto-lei nº 1.544, às
instituindo prêmios para os triticultores.
filhas dos militares que serviram na guerra
O projeto é simples e oportuno. Estabelece do Paraguai e cujas progenitoras faleceram ou
que as festas nacionais do trigo serão consideradas vierem a falecer. Como se vê, a Lei 488 excluía do
oficiais e se realizarão entre os meses de outubro a direito à pensão, as filhas, dos heróis da guerra do
dezembro, em município de destacada produção Paraguai, cujas genitoras não mais existissem ou
tritícola; cabendo ao Ministério da Agricultura, não só viessem a falecer. Corrigindo essa omissão injusta,
auxiliar as despesas com tais festas, como instituir mesmo involuntária, veio a Lei nº 1.031, de 30 de
pelo menos três (3) prêmios de estímulo aos dezembro de 1949, pela qual são beneficiadas com
triticultores.
aqueles favores legais, não sòmente as viúvas
A
Comissão
de
Finanças
opina sobreviventes dos heróis das duas guerras mas,
favoràvelmente a este projeto de lei.
ainda as suas filhas, no caso do falecimento das
Sala das Comissões, em 14 de junho de 1957. primeiras.
Vem agora o Projeto 613-B, de 1950,
– Vivaldo Lima, Presidente em exercício. –
Lutterbach Nunes, Relator. – Lameira Bittencourt – outorgando o direito à pensão previsto nas leis
Fausto Cabral – Juracy Magalhães – Ary Vianna – anteriores e já citadas, aos netos dos excombatentes das duas campanhas, do Paraguai e do
Carlos Lindenberg – Júlio Leite – Othon Mäder.
Uruguai.
PARECERES
Sob o ponto de vista constitucional, nada se
NS. 473 E 474, DE 1957
pode invocar contra o Projeto. O mesmo, porém, não
se poderá dizer quanto à sua conveniência, de vez
Nº 473, de 1957
que se vem pressionar o Tesouro Nacional,
aumentando-se a massa de inativos, com novas
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre centenas ou milhares de pensionistas.
As condições atuais do Erário Público impõem
o Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 1957, que
concede pensão aos netos dos veteranos das ao Govêrno medidas restritivas e heróicas que,
mesmo se conflitando com os nossos sentimentos de
Campanhas do Paraguai e do Uruguai.
liberalidade, ajustem-se às necessidades evidentes
Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo.
de uma restauração urgente da ordem financeira
O Projeto de Lei nº 613-B, de 1950, é oriundo dêste País.
da Câmara dos Deputados e concede pensão aos
O Projeto em causa, mesmo constitucional,
netos dos veteranos das Campanhas do Paraguai e é contrário aos interesses nacionais. Daí
do Uruguai.
porque lhe negamos apoio.Sala das Comissões, em
Êsse Projeto já
foi submetido ao 12 de abrilde 1957. – Cunha Mello, Presidente.
exame da Comissão de Justiça, que o jul- –
Argemiro
de
Figueiredo,
Relator.
–
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Gaspar Velloso – Daniel Krieger – Lima Guimarães – nos das Campanhas do Paraguai e Uruguai os
benefícios da Lei nº 1.031, de 30 de dezembro de
Linneu Prestes.
1949.
VOTO DO SENADOR LOURIVAL FONTES
Como sabemos, a referida lei concede pensão
às filhas dos veteranos, no caso de falecimento de
Estabelece o presente projeto que, na falta suas viúvas.
dos beneficiados pela Lei número 1.031, de 30 de
Com o projeto pretende-se ampliar mais
dezembro de 1949, terão direito à pensão a que se uma vez o benefício em causa; pois, anteriormente,
refere a mesma lei os netos dos veteranos das de acôrdo com a legislação vigente até a
Campanhas do Paraguai e do Uruguai.
promulgação da mencionada Lei nº 1.031, dêle
Deu origem à proposição, um requerimento, gozam, apenas, as espôsas (viúvas) e as filhas dos
endereçado por D. Judite Rodrigues Vieira Palmério, que participaram das Campanhas do Uruguai e
neta do alferes Modesto Rodrigues Vieira, excombatente Paraguai.
da guerra do Paraguai, já falecido, ao Sr. Presidente
Não obstante o projeto se revista de
da Câmara dos Deputados, solicitando a medida.
aparência de justiça, há nele refletida a tendência
A Comissão de Constituição e Justiça da brasileira de exagerar a concessão de tais
Câmara,
à
qual
foi
despachado
aquêle benefícios, podendo à mesma vir redundar, como
Requerimento, depois de exaustivo exame, conclui nos parece, em ônus insuportável para o Tesouro
favoràvelmente à pretensão da requerente, tendo a Nacional.
Co-missão de Finanças daquela Casa elaborado o
É bastante lembrar que êste não vem
projeto, agora submetido à nossa apreciação.
com assiduidade, e no montante que a lei
A extensão dos benefícios em aprêço aos determina, suprindo as necessidades da previdência
netos dos veteranos das gloriosas campanhas do social, cujos "deficits" correm, não sòmente à
Uruguai, parece-nos perfeitamente justa, e, embora o conta de má administração, como também da
exame do mérito do assunto compita à Comissão de falta de cumprimento das obrigações da União
Finanças, permitimo-nos recordar que o Decreto-lei para com os institutos de aposentadoria e
nº 1.544, de 29 de agasto de 1939, já concedeu pensões.
pensão mensal vitalícia às espôsas dos exE', pois, injusto e inconveniente que o
combatentes das Campanhas do Uruguai e do legislador acresça as obrigações financeiras da
Paraguai, e a Lei nº 488, de 15 de novembro de União ligadas à previdência social, quando não
1948, estendeu êsses benefícios às filhas dos conseguiu, ainda, dar solução aos problemas que no
militares que serviram na guerra do Paraguai e cujas momento a afligem:
genitoras faleceram ou vierem a falecer.
Estamos
convencidos
de
que
por
No mais, nada havendo, do ponto de vista mais que seja aflitiva a situação dos netos
constitucional e jurídico, que invalide o projeto, dos veteranos mencionados no projeto, não
somos por sua aprovação.
menos aflitiva e dolorosa é a dos filhos e
Sala das Comissões, em 9 de abril de 1957. – a dos próprios associados de nosso tão
precário sistema de previdência e assistência
Lourival Fontes.
social.
Nº 474, de 1957
Nessas condições, opinamos contràriamente a
êste projeto de lei.
Sala das Comissões, em 14 de junho de
Da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei
1957. – Vivaldo Lima, Presidente em exercício.
da Câmara número 30, de 1957.
– Juracy Magalhães, Relator. – Júlio Leite –
Relator: Sr. Juracy Magalhães.
Lameira Bittencourt – Lutterbach Nunes – Ary
O projeto de lei da Câmara nº Vianna – Carlos Lindenberg – Fausto Cabral – Othon
30, de 1957, estende aos netos dos vetara- Mäder.
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PARECER
Nº 475, de 1957
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara número 31, de 1957, que autoriza o
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Guerra, o
crédito especial de Cr$ 6.000.000,00, destinado a
custear despesas decorrentes do alojamento de
tropas requisitadas pela Justiça Eleitoral.
Relator: Sr. Ary Vianna.
Oriundo de Mensagem do Poder Executivo, o
Projeto de Lei da Câmara número 31, de 1957, ora
sob o nosso exame, autoriza a abertura, pelo
Ministério da Guerra, do crédito especial de Cr$
6.000.000,00, destinado a custear despesas
decorrentes do alojameto da tropa nos Municípios de
vários Estados da Federação, e outras despesas de
caráter imprevisto cujas dotações orçamentárias não
dispõem de saldo, ou que não se enquadram nas
especificações das rubricas do Orçamento, para
atender a requisições da Justiça Eleitoral.
Trata-se de despesas de caráter imprevisto e
para cujo atendimento as verbas disponíveis se
tornaram exíguas.
A redação do projeto, todavia, está muito vaga
e imprecisa. Torna-se necessário suprimir a
expressão – "e outras despesas de caráter
imprevisto", a fim de que sejam atendidos sòmente
os gastos efetuados com o transporte, alimentação e
alojamento da tropa. Faz-se mister, ainda, que se
esclareça a quais exercícios correspondem as
despesas, tendo em vista o art. 2º, que vigora a lei a
partir da data de sua publicação, sujeitando, assim, o
pagamento exclusivo de despesas posteriores a
essa data.
Diante do exposto, somos pela aprovação do
projeto, com a seguinte emenda ao art. 1º:
EMENDA Nº 1-C
Dê-se a seguinte redação ao art. 1º:
"E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Guerra, o crédito especial
de
Cr$
6.000.000,00
(seis
milhões
de
cruzeiros), destinado a custear despesas
decorrentes de transportes requisitáveis e não
requisitáveis, alimentação e alojamento de tropa, re-

quisitada pela Justiça Eleitoral, para Municípios de
vários Estados da Federação, nos anos de 1954 a
1957".
E' o parecer.
Sala das Comissões, em 14 de junho de 1957.
– Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – Ary
Vianna, Relator. – Júlio Leite – Lameira Bittencourt –
Fausto Cabral – Carlos Lindenberg – Lutterbach
Nunes – Juracy Magalhães – Othon Mãder.
PARECER
N. 476, de 1957
Da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei
da Câmara nº 58, de 1957, que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da Guerra, o crédito
especial de Cr$ 40.790,00, para pagamento de
indenização ao Capitão intendente do Exército
Austerlitz Brito Mendes.
Relator: Sr. Ary Vianna.
Projeto de Lei da Câmara nº 58, de 1957,
oriundo de Mensagem do Poder Executivo ao
Congresso Nacional, autoriza a abertura, pelo
Ministério da Guerra, do crédito especial de Cr$
40.790,00 para pagamento da indenização ao
Capitão intendente do Exército, Austerlitz Brito
Mendes.
A indenização em aprêço é devida ao referido
oficial, em virtude de haver o mesmo entrado com
igual quantia nos cofres da Fazenda Nacional, para
cobrir furto verificado na tesouraria do Par-que de
Mecanização.
Uma vez apurada a identidade dos
verdadeiros autores do crime, os quais foram
condenados pela Justiça Militar, cabe agora ao
Govêrno devolver ao Capitão intendente Austerlitz
Brito Mendes a quantia por êle depositada.
O pedido de crédito especial é, assim, em todo
sentido, procedente.
Nestas condições, opinamos pela aprovação
dêste projeto de lei.
Sala das Comissões, em 14 de junho de
1957. – Vivaldo Lima, Presidente em exercício. –
Ary Vianna, Relator. – Juracy Magalhães –
Júlio Leite – Othon Mãder – Lutterbach Nunes –
Carlos Lindenberg – Fausto Cabral – Lameira
Bittencourt.
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PARECER
Nº 477, de 1957
Da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei
da Câmara número 60, de 1957, que autoriza o
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Guerra, o
crédito especial de Cr$ 193.906,30, destinado a
atender ás despesas com ereção de um Panteão em
Maceió, Estado de Alagoas.
Relator: Sr. Ary Vianna.
O Projeto de Lei da Câmara número 60, de
1957, oriundo de mensagem do Poder Executivo ao
Congresso Nacional, autoriza a abertura, pelo
Ministério da Guerra, do crédito especial de Cr$
193.906,30, para atender às despesas com a ereção
de um Panteão, em Maceió, Estado de Alagoas.
O crédito especial em apreço virá em refôrço
do autorizado pela Lei número 1.866, de 26 de maio
de 1953, concernente à ereção do Panteão onde
serão depositados os restos mortais dos Marechais
Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, bem como
do Doutor Tavares Bastos.
Nestas condições, somos de parecer favorável
a este projeto, pois objetiva, apenas, complementar
crédito para despesa já autorizada em lei especial.
Sala das Comissões, em 14 de junho de 1957.
– Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – Ary
Vianna, Relator. – Júlio Leite – Lameira Bittencourt –
Fausto Cabral – Othon Mäder – Carlos Lindenberg
Lutterbach Nunes – Juracy Magalhães.
PARECERES Nº 478 E 479, DE 1957
Nº 478, de 1957
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei número 61, de 1957, que cria a
Universidade do Pará e dá outras providências.
Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo.
O Projeto de Lei número 2.268-C, de
1952, é oriundo da Câmara dos Depu-

tados e cria a Universidade do Pará, além de outras
providências que estabelece.
A Comissão de Justiça já opinou sôbre êle,
apoiando o parecer favorável que emiti e que está
junto ao processo.
Entendeu, porém, a douta Comissão de
Educação e Cultura que os artigos 7º e 8º do Projeto
dispõem sôbre matéria cuja constitucionalidade lhe
parece duvidosa. Sugeriu, então, a volta do Projeto a
esta Comissão de Justiça, para um exame mais
seguro da parte destacada.
Não temos razões para retificar o parecer que
emitimos, o que faríamos com boa vontade e perfeita
compreensão
se
nos
convencêssemos
da
inconstitucionalidade daquela proposição. Ninguém
está obrigado a manter fidelidade ao êrro.
A dúvida daquela honrada Comissão prendese a questão da iniciativa na elaboração das leis.
O Projeto em causa, nos artigos 7º e 8º, cria
cargos e fixa verbas necessárias ao seu provimento.
Não seria, portanto, a proposição daquelas cuja
competência para iniciar é privativa do Presidente da
República, ex-vi do § 2º do art. 67 da Lei Maior? O
Projeto, como se sabe, não teve a iniciativa do
Presidente da República. Poderia a Câmara ter a
iniciativa da lei quando é certo que só o Presidente
pode tê-la nos casos de criação de empregos em
serviços existentes?
O problema da iniciativa das leis não é
daqueles que aumentem os receios do legislador
em relação à feitura de normas inconstitucionais.
O problema interessa à economia interna, ou
seja, às relações de funcionamento entre os
poderes da União. Não há, portanto, o perigo
de se incorporar à vida jurídica do País, uma
disposição de lei que, por erro de iniciativa na
sua elaboração, pudesse ser argüida de
inconstitucional.
Entretanto, é salutar a vigilância dos poderes
no sentido de se manter íntegra e respeitada a
Constituição, mesmo no tocante à matéria peculiar
às suas relações recíprocas, no funcionamento do
regime.
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No caso, ao nosso ver, trata-se de lei cuja
iniciativa é da competência privativa da Câmara dos
Deputados, de vez que aumenta despesas da União
e incide, portanto, na matéria financeira assinalada
no § 1º do artigo 67 da Constituição da República.
Não há a competência exclusiva do Presidente
da República, a que se refere o § 2º do mesmo
artigo.
A criação da Universidade do Pará é a
instituição de uma pessoa jurídica para difundir,
ordenar e superintender o ensino superior naquele
Estado.
E' serviço novo que se cria e com êle, os
cargos e verbas necessárias a sua instalação e
funcionamento.
Não
nos
parece,
assim,
inconstitucional o Projeto. Inconstitucional seria êle
se os seus artigos 7º e 8º criassem cargos em uma
Universidade já existente o que vale dizer, em
serviço preexistente à criação dos cargos. Por outro
lado, parece-nos que todos os projetos que
instituíram Universidades neste País, criaram lugares
ou empregos e sempre tiveram origem na Câmara
dos Deputados.
E' assim a tradição do Congresso na
elaboração de tais leis. Reafirmamos, portanto, o
parecer favorável ao Projeto de número 2.268-C,
provindo da outra Casa do Congresso.
Sala das Comissões, em 28 de maio de 1957.
– Argemiro de Figueiredo, Presidente em exercício e
Relator. – Lima Guimarães. – Ruy Carneiro. –
Gilberto Marinho. – Gaspar Velolso. – Daniel Krieger.
Nº 479, de 1957
Da Comissão de Finanças – sôbre o Projeto
de Lei da Câmara número 61, de 1957.
Relator: Sr. Lameira Bittencourt.
O Projeto em tela, apresentado, em agôsto
de 1952, pelo então Deputado o Sr. Epilogo
Campos, dispondo
sôbre
a criação da
Universidade
do
Pará,
sofreu
demorada
tramitação na outra Casa do Congresso, onde foi
cuidadosamente examinado pelos seus órgãos
técnicos e amplamente discutido no plenário,
sendo já em março do corrente ano, aprovado,

em redação final, com substitutivo da Comissão de
Finanças, que, de sua vez, resultou de emenda da
substitutiva perante ela oferecida pelo signatório
deste parecer e outros representantes da Amazônia,
conforme, aliás, esclarece em seu brilhante parecer
o relator da matéria, o nobre Deputado Teotonio de
Barros.
Pelo substitutivo aprovado e ora submetido à
revisão do Senado – elaborado, aliás, salvo
pequenas modificações, pelos órgãos competentes
do Ministério da Educação, embora em caráter não
oficial, destacadamente o Doutor Jurandyr Lodi,
competente e zeloso Diretor do Ensino Superior, um
dos mais constantes e entusiásticos animadores do
projeto, não só se deu forma mais adequada e
técnica à proposição inicial, como nêle se incluíram
várias escolas superiores do Pará que, por equivoco
ou esquecimento, tinham sido omitidas e ainda se
prevê que a quase totalidade das despesas da futura
Universidade correrá à conta dos recursos
orçamentários da Valorização Econômica da
Amazônia, em soma nunca inferior a 60 milhões de
cruzeiros por ano.
Nesta Casa. sôbre o projeto já se
manifestaram favoràvelmente, por expressiva
unanimidade, sem nenhuma discrepância ou
restrição através brilhantes pareceres relatados
pelos eminentes Senadores Argemiro de Figueiredo
e Ezechias da Rocha, as ilustradas Comissões de
Constituição e Justiça e de Educação, sendo que a
primeira teve de rever e ratificar integralmente seu
anterior pronunciamento para confirmar a inteira
constitucionalidade, em todos os seus dispositivos,
da proposição, face requerimento de nova audiência
daquele órgão formulado pelo nobre Senador Mem
de Sá.
Também
somos
pela
aprovação
ao
projeto, tal como foi votado pela Câmara dos
Deputados.
Se
não
representa
ele
uma
obra
legislativa lapidar e impecável, apesar da boa
fonte, límpida e autorizada, em que se abeberou,
se, a despeito de uma longa hibernação de
quase cinco anos na outra Casa do Congresso,
onde tanto foi estudado e apurado, ainda
apresenta defeitos ou falhas, êsses senões,
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se existentes, melhor poderão e deverão ser
corrigidos, com mais vagar e oportunidade, em outra
lei posterior, que por via de emendas que teriam o
grave inconveniente de retardar ainda mais a marcha
de uma proposição já tão castigada por várias e
reiteradas dificuldades, tropeços e procrastinações...
Por outro lado, não há como ocultar, como já
bem o salientou a douta Comissão de Educação, os
altos objetivos do projeto, que consubstância uma
salutar medida de largo alcance para o
desenvolvimento cultural da Amazônia e mesmo do
país.
Autêntico truísmo, ou notôriamente supérfluo,
além de estranho à competência específica desta
Comissão de Finanças,seria, sem dúvida, discorrer,
nos limites restritos dêste parecer, sôbre a
importância da Universidade como fator de
progresso, cultura e bem estar de um povo. Já houve
mesmo quem dissesse, que a fôrça, o prestígio e o
futuro de uma nação podem bem medir-se pela
quantidade e pela qualidade de suas universidades.
O exemplo sugestivo e impressionante dos Estados
Unidos aí está para evidenciar, à saciedade, essa
verdade translúcida e quase axiomática.
Por outro lado, a vida, o meio, a
consciência universitária dão ao estudante um estilo
de existência, um estado de espírito, uma
mentalidade mais vigorosa e mais compatíveis
com as condições e as exigências do mundo
moderno.
Como quer que seja, o merecimento da
matéria já foi, e bem, focalizado pela Comissão de
Educação, a única com autoridade regimental para
fazê-lo. Não temos, pois, por que nêle nos
determos.
Quanto ao que nos cabe examinar no
aspecto ou repercussão financeira do projeto, não
padece dúvida que êste, tal como consta do
substitutivo aprovado pela Câmara, está em
condições de ser aceito, sem restrições nem reserva,
já que, como vimos, as despesas com a sua
execução, transformado ele em lei, correrão,
principalmente, na razão de 60 milhões de cruzeiros
por ano, por conta dos recursos da cota
constitucional da Valorização Econômica da
Amazónia.

Vale dizer que, rio caso, não haverá,
pràticamente, nenhum acréscimo de despesa da
União, já que esta, por fôrça expressa do art. 199
da Constituição, está obrigada, imperativamente,
a empregar 3% de sua receita tributária nas
obras,
serviços
e
empreendimentos
que
interessam à Valorização Econômica do Grande
Vale, e as despesas com a futura Universidade
do Pará – que melhor se chamaria da Amazônia
– ficarão, pelo projeto, incluídas naquela
porcentagem constitucional, que representa um
encargo compulsório do Tesouro Nacional.
Como a União já tem, atualmente, sob
a sua responsabilidade financeira, exclusiva,
várias escolas superiores federalizadas, que
passarão a integrar a futura Universidade,
pode-se até dizer que, com a criação desta
e o seu custeio pelas verbas da Valorização
da Amazônia, até se beneficiará, financeiramente,
o Govêrno Federal.
Por tôdas essas razões somos pela aprovação
do projeto, tal como Votado pela outra Casa do
Congresso, que, além do mais vem atender a uma
antiga e legítima aspiração da juventude amazônica.
E' o nosso parecer.
Sala das Comissões, em 14 de junho de 1957.
– Vivaldo Lima, Presidente em exercício – Lameira
Bittencourt, Relator. – Julio Leite – Fausto Cabral –
Carlos Linderberg – Ary Vianna – Lutterbach Nunes
– Juracy Magalhães – Othon Mader.
PARECERES
NSº 480 E 481, DE 1957
Nº 480, de 1957
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara número 78, de 1957, que
concede a pensão especial de Cr$ 3.000,00 mensais
a Sofia Berenice da Silva Masson, viúva de Alvaro
Sayão Masson.
Relator: Sr. Lourival Fontes.
Pelo
presente
projeto
é
concedida
a
pensão
especial
de
Cr$
3.000,00
(três mil cruzeiros) mensais a Sofia Bere-
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nice da Silva Masson, viúva de Alvaro Sayão
Masson, ex-servidor, durante 21 (vinte e um) anos,
da Comissão Rondon, vitimado por grave
enfermidade contraída no desempenho de sua
função, correndo o pagamento da pensão à conta da
verba orçamentária do Ministério da Fazenda,
destinada aos pensionistas da União.
Deu origem ao projeto uma carta enviada pelo
General Cândido Rondon ao Presidente da Câmara
dos Deputados, solicitando a medida.
Nessa missiva, o grande sertanista esclarece
que Alvaro Sayão Masson foi, em vida, um servidor
exemplar do Serviço de Proteção aos Indios, onde
trabalhou, com zêlo e eficiência, durante vinte e um
anos, vindo a falecer de moléstia adquirida no
exercício de suas funções, deixando ao inteiro
desamparo sua mulher e filho.
O autor da proposição, o ilustre Deputado
Benjamim Farah, na justificação que fêz, juntou essa
carta e historiou a carreira pública do inspetor Álvaro
Sayão Masson, mostrando a importância das
missões por êle cumpridas no desempenho de suas
atribuições no S.P.I.
O IPASE, ouvido sôbre o projeto, informou
que, falecido em 1935, Alvaro Sayão Masson não
chegou a contribuir para o regime de benefícios de
família, instituído pelo Decreto-lei 3.347, de 12 de
junho de 1941, não sendo, portanto, a sua viúva
pensionista daquele Instituto.
De outro lado, o Ministério da Viação e Obras
Públicas, cuja audiência sôbre o assunto, foi,
também,
solicitada,
forneceu
cópia
dos
assentamentos da vida funcional do falecido, os
quais positivam a variedade e importância das
funções por êle exercidas em diferentes
setores.
E' dever do Estado amparar as famílias de
seus servidores, o que, aliás, vem fazendo o nosso,
através das leis de previdência, mas, por motivos
diversos, muitas têm ficado à margem dêsse
amparo, como no caso em estudo, e, nesta hipótese,
cabem medidas suplementares, como as de que
estamos cogitando.
Isso
posto,
tendo
em
vista
os
numerosos precedentes que a respeito exis-

tem, e considerando, mais, que, do ponto de vista
constitucional e jurídico, nada há que invalide o
projeto, somos por sua aprovação.
Sala das Comissões, em 21 de maio de 1957.
– Cunha Mello, Presidente – Lourival Fontes, Relator
– Attílio Vivacqua – Argemiro de Figueiredo – Lineu
Prestes – Ruy Carneiro – Daniel Krieger – Gaspar
Velloso.
Nº 481, de 1957
Da Comissão de Finanças ao Projeto de Lei
da Câmara número 78, de 1957.
Relator: Sr. Juracy Magalhães.
O Projeto de Lei da Câmara número 78, de
1957, de autoria do nobre Deputado Benjamim
Farah, concede a pensão especial de Cr$ 3.000,00
(três mil cruzeiros) mensais a Sofia Berenice da Silva
Masson, viúva de Álvaro Sayão Masson, que,
durante vinte e um anos consecutivos, serviu, com
dedicação, à Comissão Rondon.
Não obstante sua larga fôlha de serviços à
referida
Comissão
e,
posteriormente,
ao
Departamento dos Correios e Telégrafos, no qual
foram integrados muitos dos servidores públicos que
cooperaram na patriótica obra do ínclito Marechal
Rondon, o servidor Álvaro Sayão Masson nunca foi
contribuinte de nenhuma instituição de previdência
social, havendo, por essa razão, deixado sua viúva
em estado de necessidade.
Em favor da pensão em apreço, conforme
menciona o autor do projeto, o ilustre Marechal
Cândido Rondou dirigiu carta ao Presidente da
Câmara dos Deputados.
Nada mais justo, pois, que o Congresso
procure, com a concussão da pensão, reconhecer o
zelo e a dedicação com que se houve no
desempenho de suas funções o falecido servidor
Álvaro Sayão Masson.
Somos, nessas condições, de parecer
favorável ao projeto.
Sala das Comissões, em 14 de junho de 1957.
– Vivaldo Lima, Presidente em exercício – Juracy
Magalhães, Relator. – Lutferbach Nunes – Car-
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los Lindenberg, vencido – Ary Vianna, vencido – da Agricultura, o crédito especial de Cr$ 250.000,00,
Fausto Cabral – Othon Mäder – Júlio Leite – Lameira destinado a recompensar os trabalhos realizados por
Bittencourt.
Oscar Salvador Cordeiro, no Lobato, Estado da
Bahia.
PARECER
Nº 482, de 1957
Relator: Sr. Lutterbach Nunes.
O Projeto de Lei da Câmara número 87, de
Da Comissão de Finanças, sabre o Projeto de 1957, de autoria da nobre Deputada Nita Costa,
Lei da Câmara número 79, de 1957, que autoriza o autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Agricultura, o crédito especial de Cr$ 250.000,00,
Agricultura, o crédito especial de Cr$ 2.000.000,00, destinado a recompensar os trabalhos realizados por
para atender às despesas com a realização da V. Oscar Salvador Cordeiro, em Lobato, Estado da
Bahia.
Conferência Rural Brasileira.
Oscar Salvador Cordeiro é um dos pioneiros
Relator: Sr. Lutterbach Nunes.
da descoberta do petróleo no Brasil, sendo
De autoria do nobre Deputado Gabriel conhecidos os esforços que êle despendeu em
Hermes, o presente Projeto de Lei da Câmara relação ao poço pioneiro de Lobato, no Estado da
número 79, de 1957, autoriza o Poder Executivo a Bahia.
abrir, pelo Ministério da Agricultura, o crédito
Por conseguinte, o projeto em pauta, como
especial de Cr$ 2.000.000,00, para atender às bem assinala sua ilustre autora, corresponde,
despesas com a realização da V Conferência Rural apenas, a um gesto de justiça do Govêrno Federal
Brasileira, no corrente mês, na cidade de Belém, para
com
aqueles
que,
com
tenacidade
Estado do Pará, sob os auspícios da Confederação determinação e coragem, conseguiram provar a
Rural Brasileira.
existência de petróleo nas hoje produtoras e
Ocioso, por certo, seria destacar as altas promissoras regiões do Recôncavo Baiano.
finalidades do certame a que se destina o crédito
Nestas condições, opinamos favoràvelmente a
referido.
este projeto de lei.
Já por acasião da IV Conferência levada a
Sala das Comissões, em 14 de junho de 1957.
efeito na cidade de Fortaleza, em 1956, o Congresso – Vivaldo Lima, Presidente em exercício. –
Nacional não faltou com o seu apoio, tendo aprovado Lutterbach Nunes, Relator. – Othon Mãder. – Juracy
auxílio semelhante. Não vemos por que não Magalhães. – Júlio Leite. – Lameira Bittencourt. –
continuarmos nessa prática de auxiliar a realização Fausto Cabral. – Ary Vianna. – Carlos Lindenberg.
do presente certame.
Somos, assim, pela aprovação do projeto.
PARECER
Sala das Comissões, em 14 de junho de 1957.
Nº 484, de 1957
– Vivaldo Lima, Presidente, em exercício. –
Lutterbach Nunes, Relator. – Ary Vianna. – Carlos
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lindenberg. – Othon Mãder. – Juracy Magalhães. – Lei da Câmara número 95, de 1957, que autoriza o
Júlio Leite. – Lameira Bittencourt. – Fausto Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Saúde, o
Cabral.
crédito especial de Cr$ 1.680.000,00, destinado ao
pagamento de aluguéis devidos ao Clube de
PARECER
Engenharia.
Nº 483, de 1957
Relator: Sr. Fausto Cabral.
Originário
do
Poder
Executivo,
o
Da Comissão de Finanças, ao Projeto de
Projeto
de
Lei
da
Câmara
Lei da Câmara número 87, de 1957, que presente
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério autoriza a abertura, pelo Ministério da Saú-
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de do crédito especial de Cr$ 1.680.000,00,
destinado ao pagamento de aluguéis devidos ao
Clube de Engenharia, no período de setembro a
dezembro de 1956.
O crédito em referência já foi autorizado pela
Lei número 3.004, de 14 de dezembro de 1956,
tendo, todavia perdido sua eficácia, pelo fato de não
haver sido efetivado no exercício financeiro
respectivo.
Trata-se de despesa realizada e para cujo
atendimento não havia dotação suficiente no
orçamento daquêle ano.
Diante do exposto, opinamos pela aprovação
do projeto.
Sala das Comissões, em 14 de junho de 1957.
– Vivaldo Lima, Presidente, em exercício. –
Fausto Cabral, Relator. – Júlio Leite. – Lutterbach
Nunes. – Othon Mãder. – Ary Vianna. – Juracy
Magalhães. – Carlos Lindenberg. – Lameira
Bittencourt.
PARECERES
NºS 485, 486 E 487, DE 1957
Nº 485, de 1957
DA
COMISSÃO
DE
TRANSPORTES,
COMUNICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS – Sôbre o
Projeto de Lei da Câmara número 117, de 1956, que
autoriza a União a constituir a Emprêsa Centrais
Elétricas S. A. – ELETROBRÁS, e dá outras
providências.
(Relator: Sr. Francisco Gallotti).
O Projeto de Lei da Câmara número 117, de
1956, "autoriza a União a constituir a Emprêsa
Centrais Elétricas S.A. – Eletrobrás".
Originário da Mensagem número 315, de
10 de abril de 1954, do Poder Executivo, faz parte
de um conjunto de diplomas destinado a resolver
o problema da energia no país, e que compreende
a criação do Fundo Federal de Eletrificação,
do Plano Nacional de Eletrificação e da
Eletrobrás, objeto de nossa apreciação no
presente Parecer. Na dita Mensagem, justificou
o Presidente Getúlio Vargas a criação de uma
emprêsa de economia mista, destinada a ser

"o instrumento de ação prática de que carece o
Poder Público para enfrentar eficazmente o
problema", uma vez que "não dispõe... de entidade
adequada, quanto à estrutura e ao funcionamento
para aplicar os recursos orçamentários que se
destinam à construção de usinas elétricas, e, muito
menos, para desempenhar-se de tarefa da
magnitude naquela que a União deverá empreender
no próximo decênio".
Vê-se assim que a importância do problema
para a expansão da economia brasileira é de tal
modo evidente que se torna dispensável encarecê-la.
E, nas "Diretrizes gerais do Plano Nacional
de Desenvolvimento", o Presidente Juscelino
Kubitschek de Oliveira já acentuara que "sem dúvida,
mais do que qualquer outra atividade de base, é na
expansão do suprimento de energia elétrica que
repousa a superação do subdesenvolvimento
nacional".
Afirma o Govêrno, na referida Mensagem que
optou pela forma de sociedade de capital misto "em
virtude das vantagens que apresenta, como o
organismo mais aproximado daqueles instituidos
pela iniciativa privada para o desempenho de função
idêntica".
Parece-nos de inteira procedência a
observação, nesse passo; e a experiência que já
temos no assunto – como, por exemplo, a
Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobrás e a
Companhia Hidrelétrica do São Francisco – tem
revelado que, realmente, em problemas dessa
ordem, a melhor solução não se encontra na criação
de novas repartições públicas, ou autárquicas, que
não podem ter, pela sua natureza a maleabilidade e
liberdade de ação que as sociedades privadas
oferecem.
Na tramitação do Projeto na Câmara dos
Deputados conserva êle sua feitura original,
inconstestavelmente bem inspirada, havendo as
emendas que, afinaI prevaleceram, atingindo
apenas, em resumo, as seguintes partes:
a) inclusão, no artigo 2º, de um parágrafo, que
passou a ser o § 2º, sôbre a execução, pela
Eletrobrás, de empreendimentos em zonas em crise
de energia;
b)
inclusão
do
atual
artigo
4º,
do projeto, dispensando a exigência de 7
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(sete) sócios, para a constituição da sociedade;
c) inclusão do atual § 5º, do artigo 12, que
cria incompatibilidades para o Presidente e
Diretor da emprêsa com relação ao exercício
de funções concessionárias de energia elétrica,
ou sociedades ligadas à indústria de material
elétrico;
d) alteração na redação do artigo 18, e seu §
1º, respeitante a isenções da Eletrobrás, visando à
proteção dos similares de produção nacional;
e) nova redação do artigo 20, e inclusão de
seu parágrafo único, sôbre garantia do Poder
Executivo a financiamentos obtidos pela Eletrobrás,
ou suas subsidiárias;
f) inclusão do atual art. 21, proibindo recebam
os diretores vencimentos superiores aos de Ministros
de Estado;
g) inclusão do atual art. 23, fixando
responsabilidades do Presidente da emprêsa com
relação a informações pedidas pelo Congresso
Nacional;
h) inclusão do atual art. 25, § 2º, sôbre
avaliação do investimento da União em obras que
venham a ser operadas pela Eletrobrás, ou suas
subsidiárias;
i) inclusão do art. 27, com normas sôbre
interligação do sistema da Eletrobrás com os de
outras emprêsas.
Como se pode ver da simples enumeração
das emendas aprovadas pela Câmara ao texto do
projeto original, não dizem elas respeito às suas
partes principais, como v.g., à forma da emprêsa (art.
1º), seu objeto (artigo 2º), seu capital (artigos 6º e 7º)
e suas funções (artigo 17) o que evidencia haver
aquela Casa aprovado a iniciativa nos têrmos em
que foram, de início, colocadas.
Também não temos restrições ao projeto ora
em exame, em tudo quanto nele é essencial, e que
merece, em nosso entender, a apoio da Comissão.
Pensamos, todavia, que alguns pontos
existem que, embora de importância relativa, exigem
reparos, para que se não desfigure o projeto.
São êles a seguir enumerados:
1º)
No
art.
1º,
com
flagrantes
equivocos, se prescreve que a sociedade por

ações, "usará a abreviatura ELETROBRÁS pela sua
razão social". Ora, o Decreto número 916, de 1890,
que criou o registro de firmas ou razões comerciais,
dispõe no artigo 4º que "as companhias anônimas
designar-se-ão por uma denominação... não lhes
sendo permitido ter firma ou razão social".
Realmente, a firma ou razão social só pode
existir em sociedades de pessoas e nunca na de
capitais.
2º) O § 2º, do art 25, prevê a hipótese de a
União atribuir a bens de sua propriedade, um valor
fictício, inferior à realidade, quando o investimento
não fôr rentável determinando que a diferença de
valores seja creditada à União sob forma de partes
beneficiárias. Conseguiu, dessa forma, o texto,
incidir, ao mesmo tempo, em dois erros, um
econômico e outro jurídico, pois que a subavaliação
de bens do Estado é mero expediente para dar
aparência de rentabilidade a empreendimentos que,
por terem a ingerência do Estado, devem ser
corretamente contabilizados para conhecimento
geral; e, por outro lado, partes beneficiárias (art. 31
do Decreto-lei 2.627, de 1940), não têm, e não
podem ter, valor nominal, sendo, portanto,
impossível creditar-se à União, "a diferença entre o
valor atribuido às obras e o custo real" "sob a forma
de partes beneficiárias".
Efetivamente,
para
conseguir-se
êsse
lançamento cambial haverá que se atribuir um valor
nominal às partes beneficiárias, e isto, como se
disse, é estranho à própria natureza do título em
questão, pelo que a norma do Projeto não poderia ter
execução.
3º) a limitação dos honorários dos Diretores ao
nível máximo dos vencimentos de Ministro de Estado
é, em princípio, medida justa e até moralizadora.
Todavia, é bom lembrar que restrições dêsse tipo
podem implicar em retirar à emprêsa a maleabilidade
que se visou atingir com a adoção da forma vigente
para a iniciativa privada.
De fato, pode o preceito, eventualmente,
transformar-se em obstáculo a que o Govêrno venha
a obter o concurso de técnicos especializados que
julgue necessários para o sucesso do empreendimento.
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Normas como as de que trata o artigo 21, do
Projeto, devem, pois, ser deixadas à prudente
apreciação de sua conveniência pelo Govêrno, que,
através da Administração interna da emprêsa,
poderá adotá-la ou modificá-la, conforme as
circunstâncias o exigirem. O que não parece
aconselhável é transformá-las em artigo de lei, com
prejuízo evidente da liberdade que se procurou dar,
para eficiência do empreendimento, como adoção do
sistema de sociedade por ações.
Em face do exposto, nosso parecer é no
sentido da aprovação do projeto, com as seguintes
emendas, que submetemos à apreciação dos
eminentes colegas desta Comissão:
EMENDA Nº 1-C
Suprima-se, no art. 1º, a expressão “para a
sua razão social”.
EMENDA Nº 2-C
Suprima-se no § 2º, do artigo 25, o período:
“Para êsse fim, a diferênça, etc.” pasando o § 1º a
ser o parágrafo único.
EMENDA Nº 3-C
Suprima-se o art. 21, procedendo-se à
renumeração dos subsequentes.
E’ o nosso parecer.
Sala das Comissões, em 25 de agôsto de
1956. – Neves da Rocha, Presidente, em exercício –
Francisco Gallotti, Relator. – Gaspar Velloso – Mem
de Sá, com restrição – Coimbra Bueno.
Nº 486, de 1957
Da Comissão de Economia, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara número 117, de 1956, que autoriza a
União a constituir a Empresa Centrais Elétricas S.A.
– Eletrobrás, e dá outras providências.
Relatos: Sr. Juracy Magalhães.
O projeto de lei, que passamos a relatar, autoriza
a União a constituir, na forma por que, dispõe, uma
sociedade por ações, que se denominará Centrais
Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás.

Êste projeto, oriundo de Mensagem do
Poder Executivo, está vinculado, como sabemos,
a outros dois já votados pelo Congresso
Nacional, e relacionados com o sistema legal
destinado a dar ampla solução ao problema da
produção de energia elétrica para o país; sendo, o
primeiro, de criação do Fundo Federal de
Eletrificação, hoje consubstanciado na lei número
2.308, de 1954; o segundo, dispondo sôbre
a forma de distribuição das cotas do referido
Fundo aos Estados e à União (Lei número
2.944, de 1956).
Lembramos êsses pontos, a fim de que,
desde já, nos firmemos na preliminar de que
não estamos a encarar problema realmente
novo, que requeira desta Comissão análises a
respeito de questões suscetíveis de discussões e
debates em profundidade.
Não. Em princípio, e implicitamente – quando
tivemos a oportunidade de debater e votar
as leis referentes ao Fundo e ao sistema de
distribuição de suas cotas – já aprovamos
tudo quanto se contém no presente projeto,
ressalvadas, evidentemente, as correções de
natureza
técnico-legislativa,
que
porventura
sejam consideradas necessárias; ou, então, as
emendas
concernentes
à
afirmação
de
normas que possam conduzir as correntes
políticas em oposição ao Govêrno a uma
participação legal no setor administrativo, ou de
execução
pròpriamente
dita
daqueles
empreendimentos que venham a ser julgados, pelo
consenso geral, como prioritários para o futuro
econômico do país e, portanto, à margem das
competições político-partidárias em seu sentido
restrito.
Fora dêsses dois pontos, o projeto como
dissemos, não oferece a esta Comissão matéria
que venha a importar em amplos debates;
pois, ao autorizar a União a constituir uma
sociedade por ações – a Eletrobrás – o faz
seguindo quase à risca o sistema administrativo
já admitido pelo Congresso Nacional em
relação
à
Petróleo
Brasileiro
S.A.
–
Petrobrás.
Para tanto, em seu artigo 2º, § 1º dispõe que a
emprêsa a ser constituída, “terá como encargo
fundamental a execuçao dos empreendimentos fede-
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rais constantes do Plano Nacional de Eletrificação,
inclusive a criação de indústria de material elétrico,
no que se refere a quantidades, espécies de
materiais, linhas de fabricação, e quando os prazos
de execução não puderem ser satisfeitos pela
iniciativa privada; com a ajuda autorizada em lei”.
Por conseguinte, a Eletrobrás, embora não
tendo a seu cargo a execução de um monopólio
estatal, como é o caso da Petrobrás, funcionará à
sua semelhança quanto ao contrôle geral, legal, das
soluções pertinentes à energia elétrica, seja apenas
coordenando-as, quando entregues à execução do
setor privado, seja, diretamente, encaminhando-as
ou realizando-as nos casos em que, como reza o
citado dispositivo, os prazos de execução não
puderem ser satisfeitos pela iniciativa privada, não
obstante a ajuda que a própria lei lhe assegura.
Assim é, que, a Eletrobrás – enquanto não fôr
aprovado o Plano Nacional de Eletrificação – poderá
executar, diretamente, empreendimentos isolados,
destinados a reduzir a falta de energia elétrica nas
regiões em que a procura efetiva ultrapassar as
disponibilidades;
e,
bem
assim,
realizar
investimentos em conexão com a indústria de
material elétrico, limitados, todavia, a 40% (quarenta
por cento) de seus recursos financeiros.
A semelhança, ainda, da Petrobrás, à emprêsa
em causa, fica, de certo modo, vinculada a órgão da
administração direta do Govêrno Federal, no caso o
Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica, ao
qual compete a aprovação de seus atos
constitutivos, em sessão pública, compreendendo-se
essa aprovação entre os mesmos.
CAPITAL E ORGANIZAÇÃO DA ELETROBRÁS
Na forma do artigo 6º do projeto, a Eletrobrás
terá, inicialmente, o capital de Cr$ 3 bilhões,
divididos em 3 milhões de ações ordinárias,
nominativas, no valor de Cr$ 1 mil cada uma.
Até o ano de 1965, contudo, êsse capital
deverá ser elevado a um mínimo de Cr$ 15 bilhões,
de acôrdo com o estabelecido no § 1º do citado
artigo.

À União compete subscrever a totalidade do
capital inicial, de Cr$ 3 bilhões, bem como a margem
de ações que, nas emissões posteriores, lhe
assegure o mínimo de 51% (cinquenta e um por
cento) do capital votante (artigo 7º).
Os mais dispositivos relacionados com o
capital aproximam-se, ou são exatamente iguais, aos
constantes da Lei número 2.004, em relação à
Petrobrás; isto é:
a) a integralização do capital inicial da
Eletrobrás far-se-á com os bens e direitos de que
dispõe a União no setor de produção, transmissão e
distribuição de energia elétrica, podendo ser feito em
dinheiro, se o valor daqueles não for suficiente,
correndo o respectivo desembôlso à conta do Fundo
FederaI de Eletrificação.
Para êsse fim, fica o Tesouro Nacional
autorizado a adiantar a soma necessária, na
hipótese em que os recursos do mencionado fundo
não bastarem para completar a integralização em
foco.
b) é assegurada a preferência às pessoas
jurídicas de direito público para a tomada de ações,
nos casos de aumento de capital.
A Eletrobrás será dirigida por um Conselho de
Administração, com funções deliberativas, e uma
Diretoria Executiva, sendo o primeiro constituído de:
a) um (1) presidente nomeado pelo Presidente
da República e demissível ad nutum, com direito a
veto sôbre as decisões do próprio Conselho e da
Diretoria;
b) três (3) diretores, eleitos pela assembléia
geral, com mandato de três (3) anos; sendo, os três
primeiros, nomeados por um (1), dos (2) e três (3)
anos, respectivamente, de maneira a assegurar a
terminação anual do mandato de um dêles;
c) dois 2) Conselheiros designados pelo
Presidente da República, com mandato de três (3)
anos;
d) dois (2) Conselheiros eleitos pelos
acionistas, com mandato de três (3) anos, sendo um
pelas pessoas jurídicas de direito público – exceto a
União – e outro pelas pessoas jurídicas de direito
privado.
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A emprêsa terá, ainda, um Conselho Fiscal
constituido de três (3) membros, com mandato de um
(1) ano; sendo um eleito pela União; outro pelos
acionistas, pessoas jurídicas de direito público e, o
terceiro, pelos acionistas pessoas jurídicas de direito
privado.
Êsse Conselho será certamente órgão para o
próximo futuro da Emprêsa de vez que, inicialmente,
a União deterá todo o capital, não havendo, assim,
outros acionistas.
Para obviar êsse impasse de ordem prática e
para que não venha a Emprêsa a ficar, durante
alguns exercícios, sem quem a fiscalize,
examinando-lhe as contas e os balanços,
julgaríamos acertado se acrescentássemos ao
projeto dispositivo dizendo que: enquanto o
Conselho Fiscal não puder ser constituído na forma
como prescreve o artigo, competirá ao Conselho
Nacional de Aguas e Energia Elétrica exercer as
funções daquele; podendo, para êsse fim se julgar
necessário, contratar firma especializada em análise
de contas e balanços, a fim de, pautado em seu
laudo técnico, oferecer parecer ad hoc.
Vejamos, agora, alguns dispositivos de ordem
legal, relativos, ainda, à organização da Emprêsa;
ou, a prerrogativas que lhe serão atribuídas como
organismo do Poder Público incumbido de promover
o desenvolvimento, quer de produção de energia
elétrica, quer das indústrias de materiais devotadas a
êsse setor.
O artigo 17 do projeto estabelece que a
Eletrobrás cooperará com os serviços governamentais,
incumbidos da elaboração e execução da política oficial
de energia elétrica, especificamente:
“I – sugerindo as medidas que transcendam
dos encargos que lhe são atribuídos pelo art. 2º
desta lei, em relação ao primeiro Plano Nacional de
Eletrificação;
II – indicando os empreendimentos e as medidas
que devam ser objeto de planos posteriores, conforme
a experiência que fôr adquirindo;
III – promovendo, junto aos órgãos competentes,
a ampliação de empreendimentos já existentes

ou a execução de outros a serem iniciados, se
capazes de acelerar o desenvolvimento da indústria
de energia elétrica no país, principalmente em face
das limitações impostas pelo balanço de
pagamentos”.
Como se vê de suas obrigações, a
Eletrobrás funcionará não só como a holding
de um sistema de emprêsas subsidiárias mas,
também, à maneira de órgão de aconselhamento e
orientação da política oficial para o fomento da
energia elétrica.
Tal como acontece às demais emprêsas
estatais de capital misto, o sistema Eletrobrás gozará
dos seguintes privilégios:
a) de ampla isenção fiscal (artigo 18);
b) do direito de promover desapropriações,
nos têrmos da legislação em vigor (artigo 19);
c) de contar com a garantia do Tesouro
Nacional ou do Banco Nacional de Desenvolvimento,
Econômico para financiamentos externos que
contratar;
Com tudo isso, é de se esperar, pois, venha o
problema da produção de energia elétrica a ser
tratado entre nós de modo mais homogêneo, e em
escala de grandeza até a presente data não atingida,
de vez que a estimativa dos recursos destinados ao
Fundo Federal de Eletrificação no período 19561965, ascende a Cr$ 16 bilhões e 670 milhões,
excluídas as parcelas de 4% do impôsto de consumo
e 2% do impôsto sôbre transferências de
fundos para o exterior, conforme documento número
16,
recem-elaborado
pelo
Conselho
do
Desenvolvimento.
Antes, todavia, de formularmos parecer
específico sôbre o presente projeto e emendas,
parece-nos
oportuno
lembrar
à
Comissão
de Economia o recente caso da Sotelca
(Projeto de Lei da Câmara número 21, de 1957),
ao qual apresentamos emenda, enquadrando-o no
sistema da Eletrobrás e, afinal, após por nós
mesmos retirada face aos apelos que recebemos
nesse sentido, apoiados no fundamento de que as
entidades interessadas na criação da termoelé-
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trica de Capivari (União, Cia. Siderúrgica Nacional e
Estado de Santa Catarina) seriam, no caso, as mais
interessadas no seu entrosamento com a Eletrobrás,
mediante a majoritária participação desta última no
capital daquela.
Nestas condições, concluindo a notícia geral
que procuramos dar a respeito do presente projeto,
somos de parecer deva o mesmo merecer a nossa
aprovação, ressalvadas as emendas.
Estas, até agora, são em número de seis (6),
sendo três (3) oferecidas pela ilustre Comissão de
Transportes, Comunicações e Obras Públicas e as
restantes, de autoria do nobre Senador Mem de Sá.
Examinemo-las de per si, oferecendo parecer
a respeito de cada uma.
EMENDA Nº 1-C
A emenda manda suprimir, no artigo 1º, a
expressão: “pela sua razão social”.
A supressão fundamenta-se em norma do
Decreto número 916, de 1890, que, em seu artigo 4º,
diz expressamente: “as companhias anônimas
designar-se-ão por uma denominação... não lhes
sendo permitido ter firma ou razão social”.
O nosso parecer é, portanto, favorável à
emenda número 1-C.
EMENDA Nº 2-C
A emenda número 2-C manda suprimir do §
2º, do artigo 25 do projeto, o seguinte período:
“Para esse fim, a diferença entre o valor
atribuído às obras e o custo real aprovado, será
creditada à União sob a forma de partes
beneficiárias, que serão reajustadas pela sua
transformação em ações ordinárias, na forma
estabelecida na assembléia geral, que aprovar a
transferência dos bens para a Eletrobrás”.
A
ilustre
Comissão
de
Transportes,
Comunicações e Obras Públicas fundamenta a
supressão como se segue:

“2º) O § 2º, do art. 25, prevê a hipótese de a
União atribuir a bens de sua propriedade, um valor
fictício, inferior à realidade, quando o investimento
não fôr rentável determinando que a diferença de
valores seja creditada à União sob forma de partes
beneficiárias. Conseguiu, dessa forma, o texto,
incidir, ao mesmo tempo, em dois erros, um
econômico e outro jurídico, pois que a sub-avaliação
de bens do Estado é mero expediente
para
dar
aparência
da
rentabilidade
a
empreendimentos que, por terem a ingerência
de Estado, devem ser corretamente contabilizados
para conhecimento geral; e, por outro lado,
partes beneficiárias (artigo 31 do Dec. lei
2.627, de 1940), não têm, e não podem ter valor
nominal, sendo, portanto, impossível creditar-se
à União, “a diferênça entre o valor atribuído
às obras e o custo real”, “sob a forma de partes
beneficiárias”.
Efetivamente,
para
conseguir-se
êsse
lançamento contábil, haverá que se atribuir um valor
nominal às partes beneficiárias, e isto como se disse,
é estranho à própria natureza do título em questão,
pelo que a norma do Projeto não poderia ter
execução”.
O nosso parecer é favorável à emenda
número 2-C, não em virtude de seus fundamentos,
que não nos parecem lógicos, mormente deixando a
douta Comissão, como deixou, o princípio firmado na
primeira parte do parágrafo, que é o que importaria
condenar ou aprovar.
Somos favoráveis à emenda em aprêço,
porque achamos que o processo para aplicação do
princípio firmado pelo parágrafo deva ser encontrado
e estabelecido pela assembléia geral, na qual,
fatalmente, achar-se-á presente o representante da
União.
Nessa oportunidade, então, acertarão as
partes interessadas em como creditar a diferença
admitida pelo dispositivo.
Sob êsse aspecto, o projeto, parece-nos,
desceu
a
detalhe
que
não
deveria

– 335 –
descer, sendo esta, aliás, a razão principal por que citada quantia, sujeitas a nova autorização do Poder
somos pela supressão do texto acima transcrito.
Legislativo.
A emenda parece-nos salutar. Somos, assim,
EMENDA Nº 3-C
favoráveis à sua aprovação.
A emenda número 3-C, suprime o artigo 21,
que estabelece não sejam os honorários dos
diretores superiores ao nível dos vencimentos dos
Ministros de Estado.
Estamos com a douta Comissão de Transportes
quando diz que o dispositivo, embora salutar, poderá
trazer prejuízos para o empreendimento, pois, um dos
objetivos da criação de emprêsas como a sob nosso
exame, é justamente, o de aproximar as iniciativas
governamentais, em matéria econômica, das práticas
pertinentes às emprêsas privadas.
Ora, a fixação de honorários de diretores é
atribuição específica da assembléia geral, não
convindo fique esta limitada ao que dispõe o artigo
21, mesmo porque, essa limitação, poderá ter como
efeito a limitação da área de recrutamento, só
podendo êste recair sôbre pessoas que percebam ou
tenham rendas inferiores ao nível admitido no artigo.
EMENDA Nº 4-C
A emenda número 4-C, de autoria do nobre
Senador Mem de Sá, manda substituir, no § 2º, do
artigo 2º, a palavra demanda por procura.
De fato, é mais vernáculo dizer-se procura, em
vez de demanda, embora o têrmo tenha entrado,
definitivamente, na terminologia econômica de
nossos dias.
Somos, assim, de parecer favorável à emenda
número 4-C.
EMENDA Nº 5-C
A emenda número 5-C dá nova redação ao
parágrafo único do artigo 20, relativo à autorização
para que o Poder Executivo garanta, através do
Tesouro Nacional, ou do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico, os financiamentos
contratados no exterior pela Eletrobrás.
A
nova
redação
limita
essa
autorização
a
duzentos
(200)
milhões
de dólares, ficando as necessidades além da

EMENDA Nº 6-C
A emenda número 6-C, manda acrescentar ao
projeto o seguinte dispositivo:
“Ao art. 12 – Acrescente-se um parágrafo,
após o 1º, que passará a ser o 2º, renumerando-se
os demais, do seguinte teor:
§ 2º – Um dos diretores que se a que se refere
a letra b e um dos Conselheiros a que se refere a
letra c do parágrafo anterior, serão indicados ao
Presidente da República, em listas tríplices, pelo
partido de oposição com maior bancada no
Congresso Nacional, a fim de que o Presidente da
República, dentro delas, escolha os nomes a serem
nomeados ou sufragados nas Assembléias Gerais da
Eletrobrás, pelo representante do Govêrno”.
Somos favoráveis à emenda porque,
como já por inúmeras vêzes dissemos, nela se
estabelece o processo de participação legal,
das grandes correntes de oposição política ao
Govêrno,
na
execução
administrativa
dos
empreendimentos
governamentais
de
vulto,
íntimamente ligados ao desenvolvimento econômico
do país e, pois, à margem das discordâncias
políticas em si mesmas.
Se o nobre Senador Mem de Sá não a
houvesse apresentado, nós a apresentaríamos,
submetendo-a à aprovação desta Comissão;
pois, estamos convencidos de que sem a
existência
de
fundamento
legal
como
o
consubstanciado
na
emenda,
dificilmente
poderá o Govêrno contar com a colaboração
de decisivas correntes da opinião pública
para a execução de seus programas de
desenvolvimento.
A
malícia
nacional
levaria
qualquer
aproximação
nesse
sentido
à
conta
de
adesismo, e, adesismo não poderá haver de
nossa parte.
De nossa parte há, sim, a firme
disposição
de
participar
do
trabalho
de empreendimento como o objetivado pe-
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lo projeto em causa, sem quebra, contudo, de nossa
posição nitidamente em oposição ao Govêrno, isto é,
como situação.
O Senado houve por bem estabelecer idêntico
princípio em relação à Rêde Ferroviária Federal S.A.
A Câmara dos Deputados houve por bem
recusar o dispositivo.
Fique,
pois,
a
Câmara,
com
a
responsabilidade de manter a discórdia até seus
últimos limites.
A nós, parece, convém ao Senado ratificar a
sua proposição anterior, aprovando a emenda
número 6-C, de autoria do nobre representante do
Rio Grande do Sul.
Agora, uma vez formulado nosso parecer a
respeito das emendas, oferecemos ao projeto a
emenda que sugerimos no corpo do parecer, relativa
ao Conselho Fiscal.
EMENDA Nº 7-C
Acrescente-se ao artigo 13 o seguinte
parágrafo:
3º – Enquanto o Conselho Fiscal previsto no
artigo não puder ser constituído, as suas funções
serão exercidas pelo Conselho Nacional de Águas e
Energia Elétrica, que, para tanto, fica autorizado a
contratar, se julgar necessário, firma especializada
em exame e análise de balanços, para, sob seu
laudo técnico, emitir o competente parecer “ad hoc”.
Nestas condições, a Comissão de Economia é
de parecer favorável ao Projeto e às emendas números
1-C a 6-C, apresentando a emenda número 7-C.
Sala das Comissões, em 12 de abril de 1957. –
Juracy Magalhães, Presidente. – Fernandes Távora,
Relator. – Alô Guimarães. – Gomes de Oliveira.
Nº 487, DE 1957
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara, número 117, de 1956, que autoriza a
União a constituir a Emprêsa Centrais Elétricas S. A.
– Eletrobrás, e dá outras providências.

(Relator: Sr. Vivaldo Lima).
Simultâneamente com o Projeto de Lei,
destinado a instituir o primeiro plano decenal de
energia elétrica, o Poder Executivo, em Mensagem
de 1º de abril de 1954, submeteu à consideração do
Congresso o Projeto que passamos a relatar e que
visa a autorizar a União a constituir uma empresa de
capital misto, Centrais Elétricas Brasileiras, S. A. –
“Eletrobrás”. Dois Projetos anteriores, da mesma
origem e pertinentes a matéria correlata, já
foram transformados em leis: o pertinente à
instituição do impôsto único sôbre energia
elétrica, previsto no artigo 15 da Constituição, e à
criação do Fundo Federal de Eletrificação
(Lei número 2.308, de 1954); e o concernente à
distribuição da parcela do referido impôsto
que pertence aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios (Lei número 2.944, de 1956).
O Projeto que trata do Plano Nacional de
Eletrificação ainda está tramitando na Câmara dos
Deputados.
Como bem o assinala o nobre Senador Juracy
Magalhães, no seu brilhante Parecer apresentado à
Comissão de Economia, o Senado não se defronta
agora, portanto, com matéria nova, que reclame
esclarecimento mais detidos sôbre o problema que o
Poder Executivo pretende enfrentar por meio dêsse
conjunto de leis. A carência de energia elétrica em
todo o País é questão sentida pelos representantes
do povo em ambas as Casas do Legislativo.
Conquanto controvertida, a necessidade da
participação direta do Poder Público no suprimento
de energia elétrica aos núcleos urbanos onde êsse
elemento de trabalho e de confôrto é mais solicitado
constitui imperativo das circunstâncias a que o
Legislativo se tem rendido, votando recursos
financeiros para a realização das obras pelas quais a
iniciativa privada se desinteressa. São numerosos os
casos, e a programação de tais obras, objeto do
Plano de estudo na Câmara, de há muito se fazia
sentir; mais urgente ainda se afigura, porém, dotarse o Poder Executivo de instrumentos adequados
deação para realizá-las, já que os orçamentos
anuais consignam consideráveis verbas para a
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sua construção. É essa, a nosso ver, uma das
principais finalidades do Projeto de Lei que ora
relatamos.
Em verdade, porém, o Projeto proposto pelo
Executivo, conquanto tenha tido por modêlo a lei
instituidora do monopólio estatal do petróleo, nada
contém que, mesmo indiretamente, constitua
ameaça à iniciativa privada, nacional ou estrangeira,
interessada na expansão da indústria elétrica no
Brasil.
– II –

emprêsas privadas que desejarem ajuda financeira
federal diversa do crédito bancário, ou superior às
possibilidades de financiamento. Assim está previsto
no artigo 15 e seus parágrafos, do Projeto de Lei
votado pela Câmara.
O Projeto não prevê, portanto, o domínio
financeiro da “Eletrobrás” sôbre as sociedades
estaduais de capital misto ou sôbre as companhias
pertencentes a grupos privados, nacionais ou
estrangeiros. Prevê, sim, o comando por ela dos
empreendimentos
elétricos
federais,
dando
organicidade a tais empreendimentos, que se vão
multiplicando de forma descoordenada.
Verdade é que, à falta de uma entidade do tipo
da a ser instituída nos têrmos da nova lei, o Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico vem
exercendo parte das funções de uma “holding”
federal para os grandes empreendimentos elétricos
oficiais. Mas, essa não é função a ser exercida
normalmente pelo referido banco, gestor de
dinheiro e não de emprêsas. Da mesma forma que
se impôs a necessidade de “holdings” específicas
para as estradas de ferro federais e para o
petróleo, é que se vai evidenciando a
conveniência da instituição de outras para as
emprêsas de navegação e as administrações
portuárias, a urgência da implantação da
entidade prevista no Projeto já não pode ser
ignorada.
Demais,
instituída
a
“holding”
para
coordenação dos serviços a cargo das emprêsas
federais já existentes, a nova grande emprêsa
pública poderá e deverá incumbir-se de novos
empreendimentos federais no campo da energia
elétrica, lançando-os em bases industriais e
conduzindo-os conforme o estilo próprio à iniciativa
privada, cuja longa experiência deve ser incorporada,
quanta antes, pelo Estado, na gestão dos serviços
dessa natureza que vai sendo compelido pelas
circunstâncias a manter.

De fato: Pelo artigo 2º do Projeto, a
“Eletrobrás” tem por finalidade realizar estudos,
projetos, construção e operação de usinas
produtoras de linhas de transmissão e distribuição de
energia elétrica, especialmente as constantes do
Plano Nacional de Eletrificação, podendo, inclusive,
fabricar material elétrico, quando a iniciativa privada
não se mostrar capaz de fazê-lo, com a ajuda
autorizada em lei. Ora, o plano Nacional de
Eletrificação não abrange a totalidade dos
empreendimentos de que necessita o País nesse
setor energético, nem foi elaborado para execução
exclusiva pelo Poder Público, conforme está
explìcitamente declarado na sua fundamentação. O
Plano compreende tão-sòmente as grandes obras
elétricas necessárias ao desenvolvimento da
economia nacional e prevê que apenas parte dessas
grandes obras será empreendida pelo Poder Público –
a União e os Estados. Constitui, portanto, um
programa racional de expansão da grande indústria
elétrica, no País, objeto de concessões do Govêrno
Federal, consignando a parte dêsse programa que
deve ser levado a cabo pelo Poder Público. O restante
e, mais, tôdas as obras de menor significação do
ponto de vista nacional, conquanto importantes, por
certo, para as populações por elas diretamente
beneficiadas, não foi objeto do planejamento federal.
Dentro dessa concepção ampla é que
encontra seu objetivo a “Eletrobrás”, “holding” das
– III –
emprêsas de que a União já dispõe – como a Cia.
Hidrelétrica do São Francisco, a Cia, de Eletricidade
Dessa forma, encaramos o Projeto de Lei em
de Manaus e outras em fase de organização – as estudo como tendo duas finalidades que, a
quais serão suas subsidiárias, associando-se ela, nosso ver, são do maior interêsse para a boa marcha
além disso, às emprêsas estaduais e mesmo a dos negócios públicos, em setor da máxima
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importância para o desenvolvimento econômico
nacional:
a) permitirá a imediata coordenação das
emprêsas federais existentes, no campo da energia
elétrica, e a sua coordenação com as emprêsas
estaduais da mesma natureza;
b) armará o Poder Executivo de instrumento
de ação adequado à realização das grandes obras
elétricas, que vem sendo chamado a empreender, e
à gestão de tais empreendimentos em bases
industriais, como é próprio das emprêsas por ações.
Êsses objetivos poderão e deverão ser
alcançados independentemente da ultimação dos
estudos que o Poder Legislativo está realizando em
tôrno do Plano Nacional de Eletrificação, cujo projeto
foi, aliás, elaborado em 1953, com dados estatísticos
de 1951 e 1952, já desatualizados, hoje em face das
mutações ocorridas desde então. A Câmara dos
Deputados está sentindo, por certo, a necessidade
de revê-lo, para que a lei específica traduza a
situação atual. O Projeto de Lei concernente ao
Plano foi encaminhado ao Congresso com
Mensagem de 10 de abril de 1954 e ainda não
percorreu
tôdas
as
Comissões
técnicas
da Câmara.
Em face dessas circunstâncias, é sem dúvida
inconveniente a limitação constante do artigo 2º,
parágrafo 2º, “in fine”, do Projeto, ou seja, a de que a
“Eletrobrás” só poderá aplicar 40 por cento dos
recursos financeiros que lhe estão destinados, por
lei, até que seja aprovado o Plano Nacional de
Eletrificação. Seria um contra-senso que, enquanto o
País reclama energia elétrica par tôda a parte, uma
emprêsa estatal especialmente criada para produzila permanecesse com 60 por cento dos seus
recursos financeiros imobilizados, sem poder aplicálos nos empreendimentos a seu cargo, por imposição
legal. O Poder Legislativo já dotou o Govêrno dos
recursos por êle solicitados para empreender as
obras elétricas mais urgentes; êsses recursos estão
sendo acumulados no Banco do Brasil e no Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico; a emprêsa
a ser incumbida de aplicar tais recursos poderá ser
organizada ràpidamente, após a sansão da
lei ora em fase final de tramitação no Senado; por-

que, então, cercear a atividade da nova emprêsa
pública, da forma prevista no dispositivo comentado,
se a sua atuação será naturalmente limitada pela
carência de recursos financeiros em confronto com
as necessidades nacionais? Se é conveniente
disciplinar as aplicações de recursos a seu cargo,
através do Plano Nacional de Eletrificação, que se
apresse a tramitação da lei pertinente ao Plano; mas
não mediante a imobilização de recursos financeiros
já vinculados, por lei, aos empreendimentos federais
no campo da energia elétrica.
Julgamos, portanto, necessária a modificação
do parágrafo 2º do artigo 2º do Projeto, nos têrmos
da emenda formulada no final dêste parecer. A
alteração sugerida visa a evitar que os recursos
financeiros já mobilizados pelo Poder Público, em
virtude da Lei número 2.308, de 31 de agôsto de
1934, continuem, na maior parte, sem aplicação,
conquanto destinados a investimentos na produção,
transmissão e distribuição de energia elétrica, ou
seja, ao preenchimento do objetivo da própria
Eletrobrás.
– IV –
A conveniência e a oportunidade da aprovação
do Projeto em causa, com os aperfeiçoamentos que
o Senado julgar por bem nêle introduzir, não nos
parece possam ser postas em dúvida, com
argumentos razoáveis, em face da carência de que
padece a Administração Federal de um organismo
da natureza da entidade projetada. Em verdade, o
Senado já se manifestou implìcitamente sôbre a
conveniência e a oportunidade da instituição da
“Eletrobrás”, ao votar o Projeto de Lei pertinente ao
impôsto único sôbre energia elétrica e ao Fundo
Federal de Eletrificação (Lei número 2.308, de 30 de
agôsto de 1934). Nas considerações acima
evidenciamos, a nossa ver, a urgência de tal medida.
–V–
Apreciemos as emendas apresentadas
ao Projeto, sendo três da Comissão de
Transportes,
Comunicações
e
Obras
Pú-
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blicas; três do nobre Senador Mem de Sá; e uma da mia, também declarou-se contrária a tal disposição,
Comissão de Economia.
parecendo-lhe mais acertado deixar à assembléia
geral dos acionistas da emprêsa a solução do
EMENDA Nº 1-C
problema, sempre que se apresente.
Êsse igualmente o nosso ponto de vista, pelo
Visa a suprimir, no artigo 1º, “in fine”, a que opinamos pela aceitação da emenda.
expressão “para a sua razão social”.
Sugere a supressão a douta Comissão de
EMENDA Nº 3-C
Transportes, Comunicações e Obras Públicas;
conforme o parecer do Relator, o nobre Senador
Determina a supressão do artigo 21 do
Francisco Gallotti, para observância de norma Projeto, em virtude do qual os honorários dos
estabelecida desde 1890, no Decreto número 916 do diretores da emprêsa não poderão ser fixados em
Govêrno Provisório, que veda às “companhias nível superior aos vencimentos dos Ministros de
anônimas” terem “firma ou razão social”.
Estado.
Parece-nos não haver motivo para alterar tal
Essa disposição não constava do Projeto
norma e somos favoráveis à emenda em causa.
apresentado pelo Executivo; é oriunda de emenda da
ilustre Comissão de Economia da Câmara dos
EMENDA Nº 2-C
Deputados, e contém, implícita, perigosíssima tese
pertinente à remuneração dos cargos de emprêsas do
Manda suprimir do parágrafo 2º do artigo 25 Estado: a de que os salários, nelas, devem guardar
do Projeto o seguinte período:
paridade com os vencimentos do funcionalismo
“Para êsse fim, a diferença entre o valor público. Ao invés de salutar, como parece às
atribuído às obras e o custo real aprovado, será Comissões de Transportes, Comunicações e Obras
creditada à União, sob a forma de partes Públicas e de Economia, consideramos a limitação
beneficiárias, que serão reajustadas pela sua constante do dispositivo altamente prejudicial à boa
transformação em ações ordinárias, na forma marcha dos negócios públicos.
estabelecida na assembléia geral, que aprovar a
Com efeito, a norma que deve ditar a fixação de
transferência dos bens para a Eletrobrás”.
honorários, salários ou remunerações quaisquer do
Trata-se de disposição introduzida, pela pessoal da emprêsa “holding” e das suas subsidiárias é
Câmara dos Deputados, no Projeto oriundo do o da oferta e da procura no mercado do trabalho. Se os
Executivo, onde se prevê que, se a União incumbir a cargos de direção forem confiados a nomes capazes, o
Eletrobrás ou suas subsidiárias de operar obras que subentende experiência acumulada, terão
elétricas
não
rentáveis,
executadas
com necessàriamente de ser remunerados nos níveis
“recursos financeiros especiais” (artigo 15), estabelecidos pela iniciativa privada, no mesmo setor
“integralizando o capital delas com o valor dos bens de atividade e para as emprêsas de grande porte. A
transferidos” (parágrafo 1º dêsse artigo), poderá preocupação do Poder Público em não instituir
inicialmente “atribuir as obras valor inferior sinecuras, em empreendimentos oficiais dessa
ao seu custo”, reajustando o valor “quando a natureza, já transparece nìtidamente na fixação, de um
expansão do mercado consumidor de energia pequeno quadro para a direção superior da emprêsa,
elétrica comportar a remuneração do investimento” quadro muitíssimo menor do que os instituídos pelas
(parágrafo 2º).
grandes companhias de eletricidade existentes no País.
A citada Comissão manifestou-se contrária ao
Há outra observação a fazer em relação ao
aditivo da Câmara dos Deputados, por julgar aditivo introduzido pela Câmara, nessa parte do
estranho à natureza das partes beneficiárias Projeto originário do Executivo: a limitação de
atribuir-se-lhe valor nominal. A Comissão de Econo- honorários é estabelecida apenas para a “holding”,
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ficando admitido que nas suas subsidiárias as
assembléias gerais possam fixar remunerações em
níveis superiores. É óbvio que essa incoerência
poderia ser sanada através de emenda destinada a
generalizar a norma, se esta fôsse conveniente;
como não o é, a eliminação do dispositivo constitui a
medida adequada a corrigir a falha.
Somos, portanto, pela aceitação da emenda.

Manifestou-se a ilustre Comissão de Economia
favorável à medida proposta na emenda,
considerando-a salutar, já que mantém sob contrôle
do Legislativo as negociações de financiamentos
externos excedentes do limite agora fixado. Êsse
limite afigura-se razoável para a primeira fase da
vida da emprêsa, principalmente tendo em vista que
a indústria nacional produtora de máquinas e
equipamento para a indústria elétrica tende a reduzir
EMENDA Nº 4-C
a importação dêsses bens de investimento,
financiáveis no exterior. Caso o teto ora fixado venha
Manda substituir, no parágrafo 2º do artigo 2º, a ser atingido antes de 1965, o Govêrno solicitará,
a palavra “demanda” por “procura”.
naturalmente, nova autorização legislativa.
A emenda é de iniciativa do nobre Senador
Mem de Sá e visa a substituir o mencionado
EMENDA Nº 6-C
neologismo econômico, pelo têrmo vernáculo
correspondente. A ilustre Comissão de Economia
Manda apresentar ao Projeto o seguinte
manifestou-se favorável à substituição proposta.
dispositivo, no artigo 12, renumerando-se os
Somos, igualmente, de parecer que a emenda parágrafos, a partir do 2º:
deva ser aprovada.
“§ 2º Um dos diretores a que se refere a letra b
e um dos conselheiros a que se refere a letra c do
EMENDA Nº 5-C
parágrafo anterior serão indicados pelo Presidente
da República, em listas tríplices, pelo partido de
Dá a seguinte redação ao parágrafo único do oposição com maior bancada no Congresso
artigo 20 do Projeto:
Nacional, a fim de que o Presidente da República,
“Parágrafo único. Independentemente de nova dentro delas, escolha as nomes a serem nomeados
autorização legislativa, o Poder Executivo poderá dar ou sufragados nas assembléias gerais da Eletrobrás,
garantia a financiamentos externos contratados pela pelo representante do Govêrno”.
sociedade ou suas subsidiárias, através do Tesouro
Trata-se de emenda da autoria do nobre
Nacional ou do Banco Nacional do Desenvolvimento Senador Mem de Sá, adotada pela Comissão de
Econômico, observadas as normas do artigo 21 da Transportes e a que deu apoio a Comissão de
Lei número 1.628, de 20 de junho de 1952, até o Economia visando assegurar, aos partidários
limite máximo global de 200 (duzentos) milhões de políticos de oposição, parte da responsabilidade da
dólares ou seu equivalente em outras moedas”.
gestão da Eletrobrás. Dispositivo semelhante consta
A emenda é de iniciativa do nobre Senador da lei orgânica da emprêsa mista incumbida de
Mem de Sá e tem por objetivo fixar um limite para os construção da nova Capital Federal; no Projeto
compromissos que o Poder Executivo poderá pertinente à Rêde Ferroviária Federal S. A., o
assumir, em moeda estrangeira, para obter Senado aprovou emendas no mesmo sentido,
financiamentos externos para a Eletrobrás e suas rejeitadas pela Câmara dos Deputados; e êsse fato é
subsidiárias. O Projeto não contêm dispositivo com assinalado no parecer do Relator da matéria na
essa finalidade, o que implica em deixar a critério do Comissão de Economia, o nobre Senador Juracy
govêrno o vulto de tais compromissos.
Magalhães.
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Aceita a emenda, fica explícito o critério do
provimento de parte dos cargos da emprêsa com
administradores filiados partidàriamente à oposição;
implícito ficará, também e conseqüentemente, o
provimento dos cargos restantes com partidários do
isituacionismo. A lei consagrará o critério
estritamente político partidário para o provimento dos
cargos técnicos da administração, relegando a
segundo plano a questão do mérito e excluindo os
administradores não filiados a partidos.
São
conseqüentemente,
inegàvelmente,
passíveis de controvérsia. Dadas as peculiaridades
da composição político-partidária, no país o
pronunciamento das urnas poderá acarretar a
necessidade de uma mudança no cenário
administrativo, quando o Executivo encontrar-se
em minoria na administração da Eletrobrás,
mas em última análise, o partido majoritário, embora
na oposição, continuaria em situação de
superioridade.
Sendo
assim,
e
coerente
com
os
pronunciamentos anteriores do Senado, somos pela
aprovação da emenda.
EMENDA Nº 7-C
Visa a acrescentar ao artigo 13 o seguinte:
"§ 3º Enquanto o Conselho Fiscal previsto no
artigo não puder ser constituído, as suas funções
serão exercidas pelo Conselho Nacional de Águas e
Energia Elétrica que, para tanto, fica autorizado a
contratar, se julgar necessário, firma especializada
em exame e análise de balanços, para, sob seu
laudo técnico, emitir o competente parecer "ad
hoc".
É emenda de autoria do nobre Senador
Juracy Magalhães, Relator da matéria na
Comissão de Economia, e visa a sanar grave
falha do Projeto, que não prevê qual o órgão
incumbido de examinar as contas da Direção
da emprêsa até a eleição do Conselho Fiscal.
Ora, êsse Conselho não poderá surgir de
imediato, pois a União, nos têrmos do artigo 7º,
subscreverá a totalidade do capital inicial da
sociedade, só surgindo novos acionistas em
fase posterior à organização da emprêsa; e

o Conselho, nos têrmos do artigo 13, parágrafo 1º,
será constituído de três membros eleitos,
respectivamente, pela União, pelas demais pessoas
jurídicas de direito público e pelas pessoas físicas e
jurídicas de direito privada, acionistas.
Damos, assim, o nosso apoio à emenda
proposta pela ilustre Comissão de Economia.
À vista do exposto, a Comissão de Finanças é
de Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara
número 117, de 1956, e às emendas números 1-C a
7-C, apresentando a seguinte emenda, conforme
justificação constante do item III, dêste parecer:
EMENDA Nº 8-C
Ao artigo 2º parágrafo 2º, suprima-se a
seguinte expressão final:
"Limitados, porém, os empreendimentos e
investimentos a 40% (quarenta por cento) de seus
recursos financeiros".
A Comissão de Finanças sugere, ainda, seja
ouvida a douta Comissão de Constituição e Justiça
sôbre o memorial dirigido ao Senado pela firma
comercial e industrial que obteve, no Departamento
Nacional da Propriedade Industrial, o registro da
marca "Eletrobrás" .
Sala das Sessões, em 14 de junho de 1957. –
Vivaldo Lima, Presidente, em exercício, e Relator. –
Lutterbach Nunes. – Othon Mäder, vencido. – Júlio
Leite. – Fausto Cabral. – Juracy Magalhães. –
Lameira Bittencourt. – Ary Vianna. – Carlos
Lindenberg.
PARECERES NS. 488 E 489, DE 1957
Nº 488, DE 1957
Da Comissão de Segurança Nacional, ao
Projeto de Lei da Câmara, número 150, de 1956, que
dispõe sôbre a promoção de oficiais da Reserva não
remunerada das Fôrças Armadas, que cooperaram
no esfôrço de guerra da Brasil.

de

(Relator: Sr. Caiado de Castro).
1. O Projeto de Lei nº 3.394-D,
1953,
da
Câmara
dos
Deputados,
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manda promover, aos postos imediatos, os oficiais
da reserva não remunerada que, como convocados
para o serviço ativo das Fôrças Armadas,
cooperaram no esfôrço de guerra do Brasil e,
também, aquêles que foram agraciados com
medalha de guerra.
2. O Estado-Maior do Exército, o Ministro da
Guerra e o Ministro da Aeronáutica foram contrários
ao Projeto; o Ministro da Marinha declara que a
Administração Naval se abstém de pronunciar-se
sôbre o assunto, por não ter a Marinha convocado
para o serviço, militares da reserva não remunerada.
3. O Estado-Maior do Exército diz
textualmente: "O Estado-Maior do Exército reitera
por conseguinte seu ponto de vista contrário ao
Projeto em lide, por nocivo à organização do Exército
e prejudicial à execução da mobilização do pessoal
no que diz respeito ao desdobramento das unidades
para a guerra".
O Ministro Ciro Cardoso declarou-se de pleno
acôrdo com êsse parecer; o Ministro Teixeira Lott
considera o Projeto "altamente contrário aos
interêsses do Exército", acrescentando: "os oficiais
da reserva de segunda classe destinam-se,
precìpuamente, a completar as classes dos efetivos
das unidades a mobilizar durante a guerra. Nenhuma
promoção deve ser feita sem a demonstração da
necessidade que vai satisfazer. É que, para o País,
e, particularmente para o Exército, não interessa
possuir um número de oficiais da reserva de
segunda classe aptos pela idade, pelo vigor físico e
pelo preparo profissional superior às necessidades
do efetivo a mobilizar. Por outro lado é de
considerar que há, naturalmente, uma limitação
funcional para os oficiais da reserva, por isso que
não é possível, em virtude de seus afazeres
civis, habilitá-los para funções superiores ou
especializadas".
4. O Ministro da Aeronáutica é contrário à
aprovação do Projeto por achar que é prejudicial
à Fôrça Aérea Brasileira porque prejudica o
plano estabelecido para a formação das
reservas,
prejudicando
o
serviço
de
mobilização e, também, porque muitos dos
que seriam promovidos, não satisfazendo os

requisitos exigidos, isto é, não possuindo cursos que
os habilitem aos postos de oficiais superiores, não
estariam em condições de desempenhar funções
correspondentes a êsses postos quando a Nação
dêles viesse a precisar.
5. Em face da douta opinião dos órgãos
técnicos, das Fôrças Armadas, somos forçados a
opinar contràriamente à aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, em 25 de março de
1957. – Onofre Gomes, Presidente. – Caiado de
Castro, Relator. – Sílvio Curvo. – Francisco Gallotti. –
Alencastro Guimarães.
Nº 489, DE 1957
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara, número 150, de 1956.
(Relator: Sr. Ary Vianna).
Pela presente Projeto de Lei da Câmara,
número 150, de 1956, ficam extensivos os benefícios
da Lei número 1.156, de 12 de julho de 1950, para o
efeito de promoção ao pôsto imediato, a todos os
oficiais, da Reserva não remunerada das Fôrças
Armadas, que cooperaram no esfôrço de guerra do
Brasil como convocados para o serviço ativo do
Exército, Marinha e Aeronáutica ou que tenham sido
agraciados com a medalha de guerra.
A ilustre Comissão de Segurança Nacional,
baseada em pronunciamentos desfavoráveis dos
Ministros de Estado do Exército, da Marinha e da
Aeronáutica,
manifestou-se
contràriamente
à
proposição.
A repercussão financeira que o Projeto
encerra é bastante remota, pois se trata de promover
oficiais da Reserva de segunda classe, isto é, da
Reserva não remunerada. Ainda assim, diante dos
pareceres dos órgãos técnicos militares, opinamos
por que seja rejeitada a proposição em exame.
Sala das Comissões, em 14 de junho de 1957.
– Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – Ary
Vianna, Relator. – Júlio Leite. – Lameira Bittencourt.
– Fausto Cabral. – Othon Mäder. – Carlos
Lindenberg. – Lutterbach Nunes. – Juracy
Magalhães.
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PARECERES
NS. 490, 491 E 492, DE 1957
Nº 490, DE 1957

Sala das Comissões, em 19 de setembro de
1956. – Cunha Mello, Presidente. – Ruy Carneiro,
Relator. – Lima Guimarães. – Gilberto Marinho. –
Lourival Fontes. – Daniel Krieger. – Benedicto
Valladares. – Argeniro de Figueiredo.

Da Comissão de Constituição e Justiça, ao
Nº 491, DE 1957
Projeto de Lei da Câmara, número 160, de 1956, que
concede isenção de direitos de importação, impôsto
de consumo, taxas aduaneiras e a de previdência
Da Comissão de Economia, ao Projeto de Lei
social para mercadorias doadas ao Instituto Nacional da Câmara, número 160, de 1956.
de Imigração e Colonização.
(Relator: Sr. Carlos Lindenberg).
(Relator: Sr. Ruy Carneiro).
O Projeto em exame, vindo da Câmara dos
Pelo presente Projeto é concedida isenção de Deputados, isenta de direitos de importação, impôsto
direitos de importação, impôsto de consumo e taxas de consumo e taxas aduaneiras, inclusive
aduaneiras, inclusive a de previdência social, para previdência social para 3.488 pacotes doados ao
3.488 (três mil quatrocentos e oitenta e oito) pacotes, Instituto Nacional de Imigração e Colonização, pelo
enviados pelo govêrno americano, através da Church govêrno americano, através da Church World
World Service dos Estados Unidos da América do Service dos Estados Unidos da América do Norte,
Norte, contendo os seguintes gêneros alimentícios: contendo gêneros alimentícios.
leite, manteiga, queijo, carne em conserva, farinha,
Não é a primeira vez que isenção dessa
arroz e gordura vegetal (artigo 1º).
natureza é concedida para a mesma finalidade.
Os gêneros alimentícios em aprêço destinamOs produtos alimentícios beneficiados pelo
se à distribuição gratuita, pelo Instituto Nacional de Projeto serão distribuídos, gratuitamente, pelo
Imigração, às famílias de imigrantes e trabalhadores Instituto de Imigração e Colonização aos imigrantes
em trânsito, e não poderão ser vendidos ou e trabalhadores nacionais em trânsito, não podendo,
permutados (artigo 2º).
de modo algum, serem vendidos.
Justificando a proposição, esclarece seu autor
Em face do exposto, nada mais justo e
que a Church World Service dos Estados Unidos da razoável do que a concessão da isenção proposta.
América do Norte, com o objetivo de concretizar o Somos, pois, de parecer que o Projeto em exame
seu programa de assistência, estendendo-o a seja aprovado pela Comissão de Economia.
diversas nações, doou as mercadorias citadas, sem
Sala das Comissões, em 15-5-57. – Juracy
nenhum intuito de lucro, a imigrantes e trabalhadores Magalhães, Presidente. – Carlos Lindenberg,
nacionais em trânsito.
Relator. – Fernandes Távora. – Alencastro
Recorda, também, que o Poder Executivo, Guimarães. – Alô Guimarães. – Gomes de Oliveira. –
recentemente, enviou mensagem ao Congresso, Lineu Prestes.
que afinal se constituiu no Projeto número 4.897-54,
sôbre concessão semelhante, o que demonstra
Nº 492, DE 1957
o interêsse do govêrno por doações dessa
natureza.
Da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei
O exame do mérito da matéria incumbe, da Câmara, número 160, de 1956.
porém, à Comissão de Finanças.
Sob o ponto de vista constitucional e
(Relator: Sr. Juracy Magalhães).
jurídico, pelo qual compete a esta Comissão
A Church World Service, organização
apreciá-lo, o Projeto está em condições de ser filantrópica
norte-americana,
doou
ao
aprovado.
Instituto
Nacional
de
Imigração
e
Co-

– 344 –
Ionização, diversas mercadorias, para que sejam
distribuídas,
gratuitamente,
a
imigrantes
e
trabalhadores nacionais em trânsito.
O nobre Deputado Barros de Carvalho, tendo
em vista êsse fato, apresentou o Projeto de Lei que,
ara examinamos, através do qual é concedida
isenção de direitos de importação, impôsto de
consumo e taxas aduaneiras, aos 3.488 pacotes
enviados pela citada instituição ao INIC.
O Projeto enquadra-se na diretriz geral
adotada pelo Congresso Nacional em relação a tais
doações. Seria realmente fora de propósito que a
União auferisse renda fiscal sôbre bens e
mercadorias destinadas a fins filantrópicos, como é o
presente caso.
Nessas condições, opinamos pela aprovação
dêste Projeto.
Sala das Comissões, em 14 de junho de 1957.
– Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – Juracy
Magalhães, Relator. – Ary Vianna. – Gomes de
Oliveira. – Fausto Cabral. – Othon Mäder. – Lameira
Bittencourt. – Lutterbach Nunes.
PARECERES
NS. 493, 494 E 495, DE 1957
Nº 493, DE 1957
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara, número 231, de 1956, que
isenta de direitos, impôsto de consumo e taxas
aduaneiras os gêneros alimentícios de primeira
necessidade importados pelo Serviço de Alimentação
da Previdência Social, e dá outras providências.
(Relator: Sr. Ruy Carneiro).
Visando, combater o encarecimento do custo
dos gêneros de primeira necessidade, o Executivo
tem a iniciativa de importar, através do Serviço de
Alimentação da Previdência Social (SAPS).
Para êsse fim, pretende a isenção dos
produtos que importar de pagamento de direitos,
impôsto de consumo e taxas aduaneiras, para o que
enviou mensagem ao Congresso de que se originou
o Projeto número 231, de 1956, ora submetido a esta
Comissão.

Revestido de tôdas as formalidades legais,
o Projeto em aprêço é perfeitamente constitucional,
pelo que esta Comissão de Constituição e
Justiça
se
manifesta
favoràvelmente
ao
mesmo.
Sala das Comissões, em 30 de novembro de
1956. – Argemiro de Figueiredo, Presidente. – Ruy
Carneiro, Relator. – Gomes de Oliveira. – Francisco
Gallotti. – Lourival Fontes, com restrições. – Lima
Guimarães.
Nº 494, DE 1957
Da Comissão de Economia, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara, número 231, de 1956.
(Relator: Sr. Alô Guimarães).
O presente Projeto, originário do Poder
Executivo, concede isenção de direitos, impôsto de
consumo e taxas aduaneiras para os gêneros
alimentícios de primeira necessidade importados
pelo Serviço de Alimentação da Previdência
Social (SAPS), e mantém a mesma isenção
para as mercadorias importadas pela referida
autarquia
e
cujo
desembaraço
se
tenha
processado mediante assinatura de têrmo de
responsabilidade.
A medida é justa, porque as mercadorias que
constituem objeto das isenções, se destinam ao
consumo do povo, e sua importação é, em geral,
ditada por imperativo de ordem pública, para
suprir eventual escassez de similares no mercado
nacional.
Por outro lado, a entidade importadora,
autarquia federal, que exerce atividades de grande
utilidade social, tem os seus bens equiparados aos
da União, "no tocante à taxação ou à incidência do
impôsto de qualquer natureza" nos têrmos do
Decreto-lei número 3.709, de 14 de outubro de
1941.
Nestas condições, opinamos favoràvelmente
ao Projeto de Lei da Câmara, número 231, de
1956.
Sala das Comissões, em 12 de abril de 1956.
– Juracy Magalhães, Presidente. – Alô Guimarães,
Relator. – Fernandes Távora. – Gomes de Oliveira.
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Nº 495, DE 1957
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei número 231, de 1956.
(Relator: Sr. Juracy Magalhães).
O Projeto de Lei da Câmara, nº 231, de 1956,
oriunda de Mensagem do Poder Executivo ao
Congresso Nacional, concede isenção de direitos,
impâsto de consumo e taxas aduaneiras para os
gêneros alimentícios de primeira necessidade
importados pelo Serviço de Alimentação da
Previdência Social (S.A.P.S.).
As importações de tais gêneros, por parte da
conhecida autarquia, sòmente se dão no caso de
comprovada escassez no mercado interno e
conforme esclarece a exposição de motivos do
Ministério da Fazenda, que suscitou a mensagem
presidencial, destinam-se a suprir os serviços
assistenciais que o S.A.P.S. mantém.
O Projeto abrange inclusive, importações já
realizadas,
cujas
mercadorias
foram
desembaraçadas
mediante
têrmo
de
responsabilidade.
Nessas condições, opinamos pela aprovação
dêste Projeto.
Sala das Comissões, em 14 de junho de 1957.
– Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – Juracy
Magalhães, Relator. – Ary Vianna. – Othon Mäder. –
Lutterbach Nunes. – Carlos Lindenberg. – Júlio Leite.
– Fausto Cabral. – Lameira Bittencourt.
PARECER
Nº 496, DE 1957
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara, número 377, de 1953, que dispõe
sôbre recursos financeiros para os Serviços de
Alimentação e Previdência Social e Serviço de
Assistência Médica Domiciliar de Urgência.
(Relator: Sr. Juracy Magalhães).
O Projeto de Lei da Câmara, número 377, de
1953, dispõe sôbre recursos financeiros para os
Serviços de Alimentação da Previdência Social (SAPS)

e Serviço de Assistência Médica Domiciliar de
Urgência (SAMDU).
Sôbre êste Projeto a Comissão de Finanças já
se pronunciou, conforme Parecer número 1.370, de
1955, proferido pelo eminente Senador Alberto
Pasqualini.
Uma vez em plenário, a requerimento do
nobre Senador Apolônio Salles, foi requerido novo
pronunciamento da Comissão de Finanças, cabendonos a missão de relatá-lo.
Em data de maio de 1956, por sugestão
nossa, esta Comissão houve por bem requerer o
pronunciamento ao Senhor Ministro do Trabalho,
Indústria e Comércio sôbre a matéria, o que foi feito
pelo ofício C.F. 2, de 25 de maio de 1956.
O titular do Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio, apenas encaminhou a esta Comissão os
pareceres emitidos pelo Serviço Atuarial e a
Comissão Permanente de Direito Social, sem dar, no
caso, a opinião do Ministro.
Diante disso, e face a certas inconveniências
do Projeto, apontadas pelos próprios órgãos
ministeriais, que, não obstante, o acham interessante
e digno de aprovação, somos de parecer que a
Comissão de Finanças, à esta altura dos
acontecimentos, deve rejeitá-lo. Se na época do
parecer do eminente Senador Alberto Pasqualini, o
Projeto pareceu viável a êste órgão técnico, o
mesmo agora não acontece. De então para cá a
legislação referente não só ao impôsto sôbre a renda
como a concernente à criação do fundo de
previdência social, já não aconselham a ampliação
tributária instituída no Projeto, tanto mais quanto,
segundo a linha geral do parecer do Serviço Atuarial,
não parece possível nem aconselhável a revisão dos
níveis de benefícios" como estabelece o parágrafo 2º
do artigo 4º do Projeto.
Ora, permitir essa revisão, torná-la possível,
foi a nosso ver, o propósito central do Projeto do
então nobre Deputado Brochado da Rocha,
impressionado ante as miseráveis pensões pagas
pelas instituções de previdência social às viúvas e
órfãos de seus associados.
Nestas
condições,
opinamos
pela
rejeição do Projeto, tendo em vista não
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ser seu objetivo tão-sòmente aumentar os recursos
financeiros das instituições que menciona (SAPS e
SAMDU) mas, também propiciar-lhes meios que
desonerem o sistema da previdência social, de modo
que a êste seja possível promover a "revisão dos
níveis de benefícios" estabelecido no parágrafo 2º do
artigo 4º do Projeto.
Uma vez que tal revisão não parece possível
ao Serviço Atuarial do Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio, somos então, de parecer
contrário a êste Projeto de Lei.
Sala das Comissões, em 14 de junho de 1957.
– Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – Juracy
Magalhães, Relator. – Júlio Leite. – Lameira
Bittencourt. – Fausto Cabral. – Othon Mäder. –
Carlos Lindenberg. – Ary Vianna. – Lutterbach
Nunes.
PARECERES
NS. 497 E 498, DE 1957
Nº 497, DE 1957
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Decreto Legislativo número 37, de 1956,
que mantém a decisão do Tribunal de Contas
denegatória ao registro do contrato celebrtado entre
o Serviço da Estatística da Previdência e Trabalho
do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e a
I.B.M. World Trade Corporation.
(Relator: Sr. Gaspar Velloso).
O Tribunal de Contas, apreciando o contrato
celebrado, em 10 de dezembro de 1954, entre o
Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho e a
1. B.M. World Trade Corporation, para locação dos
serviços de máquinas elétricas de contabilidade e
estatística, decidiu negar-lhe registro, sob o
fundamento de impossibilidade, de sua execução
dentro do prazo estabelecido no instrumento
contratual.
Remetido o processo à consideração da
Câmara dos Deputados, resolveu esta manter
o ato denegatório de registro. A Comissão de
Orçamento e Fiscalização Financeira da outra
Casa Legislativa, ao assim decidir, trouxe o ar-

gumento de que "se os serviços eram de rotina, com
sobrada razão deviam ser submetidos à
concorrência. Se o contrato, após registro no
Tribunal de Contas, é condição "sine qua non", para
sua prestação, não podiam ser prestados, sem o
preenchimento dessa formalidade essencial.
2. Mais que em qualquer outra oportunidade,
urge que esta Comissão examine com o maior
cuidado os Projetos de Decreto Legislativo
submetidos a seu estudo. Faz-se mister que êste
órgão técnico, após um levantamento geral e
minudente dos projetos dessa natureza, já ultimados
ou em trânsito pela Casa, possa sugerir uma
orientação uniforme, ou, ao menos, sem as
discrepâncias surgidas a cada passo. É essa uma
tarefa que poderá ficar a cargo da Assessoria
Legislativa, para informação posterior aos Relatores
designados para cada caso.
3. O fato evidente é que ocorre, de quando em
vez, divergência de decisão em hipóteses
semelhantes, e diante de tais contradições o
Senado, Casa a que por último compete opinar, se
encontra, por isso, em condições de corrigir essas
divergências.
4. Outro não é o caso em aprêço. A Câmara
dos Deputados manteve a decisão denegatória ao
registro de um contrato submetido à Côrte de
Contas. A espécie é exatamente igual a outras
anteriores, com os mesmos contratantes e
contratados, e sôbre as quais a mesma Câmara
opinou favoràvelmente.
Trata-se, no caso, de contrato com firma que
já vem prestando seus serviços, ininterruptamente,
há vários anos, ao Ministério do Trabalho. Acresce,
ainda, a circunstância de que sòmente ela, por fôrça
de sua especilização, possui, as máquinas e
aparelhos necessários à natureza do serviço. Não
existe organização similar no País. Seus trabalhos
dispensariam mesmo, por isso, a concorrência ou
licitação de preços.
Tem sido esta a orientação desta Comissão,
como atestam os pareceres (ns. 1.207, 1.145 e 916,
de 1955) emitidos, entre outros, pelos eminentes
Senadores Attilio Vivacqua, Rui Palmeiras e Argemiro
de Figueiredo. Êste último acentua, ainda, em seu
parecer, o incontestável imperativo do interêsse
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público, o qual haverá de estar sempre presente na
ocasião do exame da matéria.
Portanto, tendo em vista a natureza do
contrato, a indiscrepante orientação dêste órgão
técnico em casos semelhantes e o evidente interêsse
público de que se reveste, opinamos pela aprovação
do contrato, nos têrmos do seguinte:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº , DE 1957
Art. 1º E' aprovado o contrato celebrado, em
10 de dezembro de 1954, entre o Serviço de
Estatística da Previdência e Trabalho do Ministério
do Trabalho, Indústria e Comércio e a I.B.M. World
Trade Corporation, para locação dos serviços de
máquinas elétricas de contabilidade e estatística.
Art. 2º Êste Decreto legislativo entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
E' o parecer.
Sala das Comissões, em 14 de maio de 1957.
– Cunha Mello, Presidente. – Gaspar Velloso,
Relator. – Ruy Carneiro – Rui Palmeira – Argemiro
de Figueiredo – Linneu Prestes – Attilio Vivacqua –
Lima Guimarães – Lourival Fontes – Gilberto
Marinho.
Nº 498, de 1957
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 37, de 1956.
Relator: Sr. Júlio Leite.
Em sessão de 23 de dezembro de 1954, o
Egrégio Tribunal de Contas da União, ao apreciar o
contrato celebrado, a 10 do mesmo mês e ano, entre
o Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho e
a I.B.M. World Trade Corporation, para locação dos
serviços de máquinas elétricas de contabilidade e
estatística, resolveu negar-lhe registro, sob o
fundamento de ser impossível a sua execução dentro
do prazo limitado pelo próprio instrumento contratual.
Houve recurso da Repartição interessada, do qual
aquela Côrte de Contas não tomou conhecimento,
por julgá-lo intempestivo, e a decisão anterior foi
confirmada.

Na forma do estatuído no art. 177, parágrafo
1º, da Constituição Federal, foi o processo enviado
ao Congresso Nacional, tendo a Câmara dos
Deputados mantido o decisório nos têrmos do
presente Projeto de Decreto Legislativo.
Nesta Casa, a douta Comissão de
Constituição e Justiça, apreciando a matéria, decidiu,
baseada em brilhante parecer do nobre Senador
Gaspar Velloso, dar aprovação ao contrato, através
de um Substitutivo.
Não são de desprezar-se as razões que
conduziram a referida Comissão a êsse
pronunciamento. De fato, "trata-se, no caso, de
contrato com firma que já vem prestando seus
serviços, ininterruptamente, há vários anos, ao
Ministério do Trabalho. Acresce, ainda, a
circunstância de que sòmente ela, por fôrça de sua
especialização, possui as máquinas e aparelhos
necessários à natureza do serviço. Não existe
organização similar no País. Seus trabalhos
dispensariam, mesmo, por isso, a concorrência ou
licitação de preços".
Demais, como lembra, o mesmo órgão
técnico, tem ocorrido divergência de decisões em
hipóteses semelhantes, por parte do mesmo
Tribunal.
Pelos motivos expostos, e diante do imperativo
do interêsse público, uma vez que está em jôgo a
execução de serviços de que a Administração
não pôde prescindir, somos pela aprovação
do Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça.
Sala das Comissões, 14 de junho de 1957, –
Vivaldo Lima, Presidente, em exercício. – Júlio Leite,
Relator. – Lameira Bittencourt – Fausto Cabral –
Othon Mäder – Carlos Lindenberg – Ary Vianna –
Lutterbach Nunes – Juracy Magalhães.
PARECERES NS. 499 E 500, DE 1957
Nº 4.990, de 1957
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 56, de 1956, que
mantém a decisão do Tribunal de Contas
denegatória de registro ao contrato celebrado
entre o Centro de Instrução de Oficiais para a Re-

– 348 –
serva da Marinha e a firma S.A. Técnica Murray.
Relator: Sr. Rui Palmeira.
O Egrégio Tribunal de Contas da União
resolveu, em sessão de 28 de dezembro de 1955,
recusar registro ao contrato celebrado com a firma
S.A. Técnica Murray, para fornecimento de uma
máquina impressora a ser instalada no Centro de
Instrução de Oficiais para a Reserva da Marinha.
Constituíram fundamento para êsse decisório
os seguintes fatos:
I – tendo sido tomadas as especificações
referentes a certo tipo de máquina, a firma
vencedora só poderia ser representante exclusiva da
mesma;
II – do edital de concorrência, não constou a
indicação da maioria dos documentos exigidos por lei
aos licitantes;
III – faltaram os seguintes documentos:
a) referentes à firma contratante;
1) prova de personalidade jurídica;
2) estatutos sociais;
3) prova da eleição da diretoria em exercício;
4) certidão de cumprimento da Lei dos 2/3;
5) quitação com o impôsto de renda;
6) conhecimento da caução que deveria
garantir o fornecimento.
b) referentes ao signatário do têrmo:
1) quitação com o serviço militar;
2) título de eleitor comprovando ter votado na
eleição de 1955.
Notificada dessa decisão, pelo Ofício nº
13.517-S-55, de 30-12-55, do referido Tribunal,
nenhuma
providência
tomou
a
repartição
interessada.
Assim, esgotado o prazo para a interposição
de recurso, aquela Egrégia Côrte de Contas,
obediante ao disposto no art. 77, parágrafo 1º, da
Constituição, remeteu o processo ao Congresso
Nacional.
Na Câmara dos Deputados, a proposição
mereceu acurado estudo por parte de sua douta
Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira,
que concluiu pela manutenção do ato do Tribunal de
Contas, nos têrmos do presente Projeto de Decreto
Legislativo.

O simples relato acima nos leva a concluir
pela aprovação do projeto, uma vez que
o contrato não se revestiu das formalidades
legais.
E' o parecer.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 1956. –
Argemiro de Figueiredo, Presidente. – Rui Palmeira,
Relator. – Attilio Vivacqua – Lima Guimarães –
Francisco Gallotti – Gaspar Velloso – Ruy
Carneiro.
Nº 500, de 1957
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 56, de 1956.
Relator: Sr. Ary Vianna.
Aos 10 de dezembro de 1956 foi celebrado
contrato entre o Ministério da Marinha e a firma
S.A. Técnica Murray, para fornecimento de uma
máquina impressora a ser instalada no Centro
de Instrução de Oficiais para a Reserva da
Marinha.
Enviado ao Tribunal de Contas, para os efeitos
legais, resolveu êle, em sessão de 28 de dezembro
de 1956, recusar-lhes registro, pelos seguintes
motivos principais:
I – tendo sido tomadas as especificações
referentes a certo tipo de máquina, a firma
vencedora só poderia ser a representante exclusiva
dessa máquina;
II – do edital da concorrência não constou a
indicação da maioria dos documentos exigidos, por
lei, aos licitantes;
III – faltaram os seguintes documentos:
a) referentes à firma contratante;
1) prova de personalidade jurídica;
2) estatutos sociais;
3) prova de eleição da diretoria em exercício
na data da assinatura do contrato;
4) certidão do cumprimento da Lei dos
2/3;
5) quitação com o impôsto de renda;
6) conhecimento da caução que deveria
garantir o fornecimento.
b) referentes ao signatário do têrmo:
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1) quitação com o serviço militar;
2) título de eleitor comprovando ter votado na
eleição de 1955.
Transmitida essa decisão à Diretoria-Geral do
Pessoal do Ministério da Marinha, deixou ela
decorrer o prazo para interposição de recurso, razão
por que o Tribunal encaminhou o processo ao
Congresso Nacional, consoante o disposto no artigo
77, parágrafo 1º, da Constituição.
II. Na Câmara dos Deputados, foi aprovado o
ato do Tribunal de Contas, de acôrdo com o parecer
da Comissão do Orçamento e Fiscalização
Financeira e nos termos do presente Projeto.
III. Vindo ao Senado, aqui mereceu. a
proposição, parecer favorável da Comissão de
Constituição e Justiça.
IV. Verifica-se, do processado, que
Tribunal de Contas agiu com acerto, pois
provado ficou que não foram preenchidas, pela parte
interessada, condições necessárias à validez do
contratado, contendo, este, vícios insanáveis.
V. Assim considerando, ainda, que, segundo o
estatuído na cláusula 6.a do contrato, o Ministério da
Fazenda não se responsabilizará por nenhuma
indenização decorrente da denegação do registro do
mesmo pelo Tribunal de Contas, esta Comissão
opina favoràvelmente ao Projeto.
Sala das Comissões, em 14 de junho de 1957.
– Vivaldo Lima, Presidente, em exercício. – Ary
Vianna, Relator. – Júlio Leite – Lameira Bittencourt –
Fausto Cabral – Juracy Magalhães – Lutterbach
Nunes – Othon Mäder – Carlos Lindenberg.
PARECERES NS. 501 E 502 DE 1957
Nº 501, DE 1957
Da Comissão de Constituição e Justiça, sabre
o Projeto de-Decreto Legislativo nº 89, de 1954, que
aprova o contrato celebrado entre o Departamento
dos Correios e Telégrafos e Justino Francisco da
Silva, Prefeito Municipal de Poconé.
Relator: Sr. Daniel Krieger.
Ao
estudar
o
Projeto
de
Decreto
Legislativo nº 81, de 1954, que aprova
o contrato celebrado entre o Departamen-

to dos Correios e Telégrafos e Justino Francisco da
Silva, Prefeito Municipal de Poconé, deliberou a
Comissão de Finanças solicitar novo pronunciamento
desta Comissão sôbre o assunto, por entender que o
contrato a que se refere o Projeto transgride o
"preceito impeditivo, às pessoas investidas
de funções de cargos eletivos de celebração
de contratos com pessoa jurídica de direito
público".
II – Inicialmente cabe-nos observar que,
em verdade, não está bem esclarecido nas peças
que integram o processo se o contrato em tela foi
firmado entre a Prefeitura de Poconé e o
Departamento dos Correios e Telégrafos ou se entre
êste e o construtor Justino Francisco da Silva,
eventualmente na direção do Executivo Municipal de
Poconé.
Seja, porém, qual fôr a situação em que o Sr.
Justino Francisco da Silva celebrou, com a União, o
referido contrato, impor-se-é na hipótese, como
veremos a seguir, a mesma conclusão: nenhum
impedimento legal existia para que se firmasse o
documento em aprêço.
III. Busquemos, antes do mais, na Lei Maior, o
princípio básico, em função do qual se legislou sôbre
a espécie.
Êsse princípio está consubstanciado nos
artigos 48, inciso I, letra "a", e 197, da Constituição.
O artigo 48 reza o seguinte:
Art. 48 – Os Deputados e Senadores não
poderão:
I – desde a expedição do diploma:
a) celebrar contrato com pessoa jurídica de
direito público, entidade autárquica ou sociedade de
economia mista, salvo quando o contrato obedecer a
normas uniformes".
o artigo 197:
"As incompatibilidades declaradas no artigo
48 estendem-se, no que fôr aplicável, ao
Presidente e ao Vice-Presidente da República, aos
Ministros de Estado e aos membros do Poder
Judiciário".
Verifica-se,
dessa
maneira,
que
nenhuma
proibição
se
estabeleceu
na
Constituição
para
os
Prefeitos
municipais
relativamente
à
faculdade
de
contratar

– 350 –
com entidades de direito público, autarquias ou
sociedades de economia mista.
Julgou mais acertado o Constituinte de
1946 deixar o assunto à alçada do Constituinte
estadual, que, a seu turno, preferir transferir
o
exame
da
matéria
ao
legislador
ordinário.
Assim, ao tratar do assunto, a Constituição de
Mato Grosso repetiu, no parágrafo 1º do artigo
9º, para o Deputado estadual, a mesma proibição
que, para o Deputado Federal, estabeleceu a
Carta de 1946, no art. 48, nada dispondo, porém,
acêrca das incompatibilidades dos Prefeitos, assunto
a ser tratado na Lei Orgânica dos Municípios,
conforme preceituou no seu artigo 98, assim
redigido:
"Art. 98. A Lei Orgânica dos Municípios
definirá os crimes de responsabilidade dos
Prefeitos e Subprefeitos e regulará o respectivo
processo".
E a Lei Orgânica dos Municípios de Mato
Grosso (Lei nº 210, de 11 de dezembro de 1948), em
seu Capítulo II – Da Perda, Renúncia e Cassação de
Mandato, – adotou, no artigo 86, o mesmo
dispositivo das Constituições federal e estadual,
prescrevendo o seguinte:
"Art. 86. O Prefeito ou Vereador, depois de
diplomado, não poderá:
I – Celebrar contrato com pessoa jurídica de
direito público, entidade autárquica ou sociedade de
economia mista, salvo quando o contrato obedecer a
normas uniformes".
IV – Dentro, portanto, das normas legais,
reguladoras da matéria, constitucionais ou
ordinárias, nada impediria que o Prefeito de
Poconé, pelo só fato de ser Prefeito, firmasse
contrato com a União, através do Departamento
dos Correios e Telégrafos, para a construção de
um prédio destinado à agência local do referido
Departamento, naquele Município, uma vez que
se cuida, no caso, especificamente de contrato
que obedece a normas uniformes, ou seja, de
contrato que, em qualquer outro município,
firmado
com
quaisquer
outras
pessoas,
Prefeitos
ou
não,
teria
que
obedecer,
invariàvelmente, às mesmas condições, requisitos
e regras.

V – Não havendo impedimento a quem, como
particular, embora na função de Prefeito, quisesse
contratar com a União, muito menos haveria para
que o fizesse como Prefeito, eis que acordos entre
as Prefeituras e a União, para construção de obras
federais nos municípios, são constantemente
celebrados, já constituindo mesmo, uma praxe, por
sinal salutar, visto que assim se facilita a realização
de melhoramentos nas comunas brasileiras menos
desenvolvidas.
VI – Quanto às demais objeções argüidas no
douto parecer do Relator do projeto na Comissão de
Finanças,
afiguram-se-nos
"data
venia",
improcedente.
Dessas objeções, as principais são as duas
seguintes:
a) não foi feita prova de que o contrato fôsse
precedido de concorrência pública;
b) a Portaria autorizando o empenho da
importância de Cr$ 500.000,00 a favor de Justino
Francisco da Silva é de 23 de novembro de 1953 e o
contrato foi redigido e assinado a 28 de novembro
daquele mês e ano.
Ora, os elementos que informam os processos
demonstram que:
a) houve coleta de preço, e o Prefeito só
concorreu aliás com preços mais vantajosos, porque
os preços antes apresentados excederam o
orçamento previsto;
b) o empenho garante a inscrição do crédito
orçamentário em "restos a pagar", evitando a sua
caducidade
no
exercício
financeiro.
Êsse,
naturalmente, o motivo pelo qual foi o empenho
efetuado antes da data da assinatura do contrato, o
qual, por certo, já estaria ajustado entre as partes.
Trata-se de uma operação de rotina e não defesa
pelo Código de Contabilidade Pública.
Assim, também, não houve, ainda nesses
casos, isto é, – coleta de preços e empenho anterior
à assinatura do contrato – nenhuma ilegalidade.
O projeto está, por conseguinte, em
condições de merecer guarida, sendo oportuno
ressaltar, no entanto, que o interêsse público,
evidente na espécie, corre o risco de vir
a ser desatendido, uma vez que a excessiva
demora na solução do caso talvez leve o
ex-Prefeito a não mais se interessar pela cons-
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trução do prédio, com real prejuízo para o Município
de Poconé.
Feitas essas considerações, e diante das
razões que apresentamos, opinamos pela ratificação
do anterior parecer, ou seja, pela apovação do
projeto.
Sala das Comissões, em 21 de maio de 1957.
– Cunha Mello, Pesidente. – Daniel Krieger, Relator.
– Lourival Fontes – Linneu Prestes – Attilio Vivacqua
– Argemiro de Figueiredo – Ruy Carneiro – Gaspar
Velloso.
Nº 501, de 1957
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 89, de 1954.
Relator: Sr. Othon Mäder.
O projeto de que estamos conhecendo aqui já
esteve, mas, ao relatá-lo, naquela oportunidade, o
Senador Mourão Vieira, propôs, e esta Comissão
aprovou, fôsse novamente ouvida, a respeito a
Comissão de Constituição e Justiça, uma vez que
dúvidas surgiram sôbre a sua constitucionalidade.
Aquêle órgão técnico, porém, reexaminando o
assunto, reafirmou, em longo, brilhante e
substancioso
parecer,
o
seu
anterior
pronunciamento, ou seja, considerou válida a
proposição, sob o ponto de vista constitucional e
jurídico.
Aceita, assim, a legalidade da proposição
temos que, no que diz respeito ao mérito, nada há,
igualmente, que lhe objetar, visto tratar-se, na
espécie, de um contrato de real interêsse para a
população de Poconé e para o Departamento dos
Correios e Telégrafos.
Os elementos que instruem o processo
positivam, mesmo, que as condições estabelecidas
para a construção do prédio destinado à Agência
Postal Telegráfica de Poconé foram as melhores
possíveis para a Administração Federal.
Não seria, portanto, interessante, deixar
passar essa oportunidade para levar ao povo de
Poconé tal melhoramento.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do
projeto.
Sala das Comissões, em 14 de junho de 1957.
– Vivaldo Lima, Presidente, em exercício. – Othon
Mäder, Relator. – Júlio Leite. – Lameira Bittencourt.

Fausto Cabral. – Lutterbach Nunes. – Ary Vianna. –
Carlos Lindenberg. – Juracy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
expediente.
Sôbre a mesa um requerimento de
informações.
E' lido e deferido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 238, DE 1957
Atendendo a pedido de informações que
solicitei em fins de março, o Instituto Nacional de
Imigração e Colonização, por intermédio do
Exmo. Sr. Ministro da Agricultura, enviou a 28 de
maio último ampla resposta em que satisfez
plenamente todos os quesitos por mim
formulados.
Entretanto, numa das peças essenciais ao
completo esclarecimento dos fatos – objeto daquele
pedido – o Relatório e resoluções subscritos pelo
eminente Sr. Fernando Ramos de Alencar – com
acerto e critério e frisado que "a sindicância realizada
nesta Capital sôbre fatos que teriam ocorrido no
exterior, não pode ser completa, como seria de
desejar". E ainda maior acentuando êste aspecto
capital, noutro tópico afirma o relatório: – "Só esta
circunstância demonstra a impossibilidade de ser
apurado o fato em tôda a sua extensão, através de
sindicância realizada fora do local onde tais fatos
teriam ocorrido".
Assim sendo, e compartilhando do ponto de
vista da direção do INIC, indispensável se torna o
conhecimeato da sindicância e das conclusões
verificadas em Roma, para se formar juízo seguro
sôbre os acontecimentos que tiveram lugar no
Serviço de Seleção de Imigrantes, fixando os
motivos da conduta dos funcionários exonerados e,
do mesmo passo, determinando-lhes o grau de
responsabilidade.
Por tais razões, requeiro a V. Exa.
nos
têrmos
regimentais,
que
se
digne
novamente solicitar ao Instituto Nacional
de Imigração e Colonização, por intermédio
do Exmo. Sr. Ministro da Agricultura, seja enviada
ao Senado cópia integral dos depoimentos
e demais peças que integram a sindicância
realizada
em
Roma
em
obediência
à
determinação do item IV das Resoluções
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tomadas pela digna presidência do INIC em 27 de
fevereiro dêste ano.
Sala das Sessões, em 18 de junho de 1957. –
Mem de Sá.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Gilberto
Marinho, inscrito em primeiro lugar. (Pausa).
S. Exa. está ausente.
Tem a palavra o nobre Senador Alencastro
Guimarães, segundo orador inscrito.
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES *: – Sr.
Presidente, era minha intenção ocupar hoje a tribuna
para abordar a questão da Lei de Tarifas, em
elaboração na Câmara dos Deputados, dando conta
do que se passou na Comissão Especial de Estudos
sôbre a Reforma das Tarifas Alfandegárias, do
Senado, na qual tive a honra de ser escolhido
Relator. Faltaram-me, entretanto, alguns dados para
que pudesse fazer o mais objetivamente possível a
exposição do que observei e das respectivas
conclusões.
Reservo-me para em outra oportunidade
examinar o assunto. Antes, porém, darei idéia do que
me parece ser a linha geral seguida na elaboração
da Lei de Tarifas.
Todos estão lembrados de que a Lei de
Tarifas se propunha à eliminação total do atual
sistema de câmbios múltiplos, de valores
discricionários, atribuídos às diferentes categorias de
mercadorias para o dólar de importação e o de
exportação. Ninguém concordará – é óbvio – com a
manutenção de um regime abandonado em tôda
parte onde foi experimentado, pelas deploráveis
conseqüências acarretadas à economia dos países
que à experiência se lançaram.
No Brasil, Sr. Presidente, os resultados aí
estão, gritantes. Seria admissível em 1953, pelo
período de três, quatro ou cinco meses, o sistema de
licitação. Serviria para transpor-se a crise –
recorrendo a uma expressão corriqueira – seria
como injeção de morfina para vencer uma dor,
diminuindo as conseqüências para o paciente.
Implantou-se, porém, o sistema, já se lá vão quatro
__________________

* Não foi revisto pelo orador.

anos, e não se vê, infelizmente, a menor esperança
de abandono e marcha para um processo realístico,
que corresponda às necessidades da economia
nacional.
Que são os câmbios múltiplos na
importação? Nada mais nada menos do que
outras tantas tarifas aduaneiras disfarçadas, e
pesadas, proibitivas.
Justificam-se os câmbios múltiplos, os ágios,
pela impossibilidade de modificação das tarifas
aduaneiras,
em
virtude
de
compromissos
internacionais
do
Brasil.
Aos
chamados
"compromissos do GATT" – pois é a êsses que me
refiro – estão filiadas cêrca de sessenta nações.
Curioso, entretanto, Sr. Presidente, que sòmente o
Brasil não pode alterar suas tarifas, e eu poderia citar
vinte ou trinta nações, a começar pelos Estados
Unidos, que as modificou discricionàriamente,
discriminadamente, sem se reportarem ao GATT.
Admitamos, porém, que tal fôsse a condição.
Finalmente obtivemos do GATT, que parece
constituir hoje um super-Estado a limitar a
soberania do Brasil, licença para modificação das
tarifas.
Tudo indicava, portanto, Sr. Presidente, – já
que o projeto de modificação tarifária veio do
Executivo, – que marcharíamos para a realidade
cambial, com o cruzeiro nem valorizado nem
desvalorizado. A defesa da produção nacional
contra a competição estrangeira seria feita
através das tarifas, as quais proporcionariam ao
Tesouro Nacional, a um só tempo, farta receita,
que iria substituir a dos ágios, com a vantagem,
de ordem moral, de ser inscrito no orçamento e
ter
sua
distribuição
–
pelo
menos
constitucionalmente – fiscalizada pelo Congresso,
e não como até agora.
E' triste, Sr. Presidente, chegar-se à
lamentável, à dolorosa conclusão das últimas
reuniões da Comissão Mista de Tarifas das quais tive
a honra de tomar parte.
Pretende-se manter o atual sistema, mais o
de tarifas. Criam-se duas categorias de
importação: a geral e a especial. Mantém-se,
inconstitucionalmente, num órgão do Poder
Executivo, a faculdade de passar as mercadorias
de uma para outra categoria; a faculdade
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de aumentar e diminuir impostos. Essa Comissão de
Política Aduaneira terá direito, inclusive, de reduzir
tarifas aduaneiras ou de aumentá-las, passando as
mercadorias da categoria geral para a especial.
Argumentam
alguns
defensores
dêsse
preceito constitucional que, atualmente a delegação
de podêres é muito mais ampla, existe um arbítrio
incontrolável e incontrolado. Êste argumento, Sr.
Presidente, não tem procedência, porque o fato de
ter o Congresso se emasculado, abdicando da sua
prerrogativa – mais do que prerrogativa – do seu
dever constitucional de ser o único a fixar os
impostos e as taxas, e não poder delegar suas
atribuições, não justifica, de modo algum, que, agora,
se mantenha essa delegação, apenas reduzindo-a,
e, aparentemente, limitando-lhe o arbítrio.
Observar-se-á logo, outra anomalia: haverá
um câmbio para importação, mas será mantida uma
coleção enorme de subsídios cambiais, justificados
através de câmbios especiais ou do chamado
câmbio de custo, como necessário à proteção e
defesa dos empreendimentos nacionais ligados ao
desenvolvimento do país.
Sr. Presidente, nem êstes argumentos são
procedentes, nem sustentam uma análise mesmo
superficial. Por quê subsidiar, através do câmbio,
a Petrobrás, que goza de uma série de favores e
privilégios; que tira, da taxação sôbre o
contribuinte brasileiro, enorme receita para seus
empreendimentos,
que
apresentou,
garbosamente, no ano passado – segundo
publicações suas – lucro de um bilhão e
oitocentos mil cruzeiros? Por quê, ainda,
subsidiar câmbio favorável, não só para
importação de equipamentos, mas, também, para
o pagamento de serviços, isto é, de salários
pagos em moeda internacional? Por quê, Sr.
Presidente, subsidiar as emprêsas de navegação
aérea com o câmbio favorável, quando o
indicado, o normal, o razoável, o universalmente
praticado, é o subsídio direto, pelos serviços
prestados?
Se o Estado julga indispensável a ligação da
Capital da República com determinado ponto do
território nacional, se essa ligação, pelas condições pró-

prias do negócio, se configura deficitária, devido à
insuficiência de freguesia ou pelo fato de se tratar de
linha nova de exploração, o que se tem praticado,
universalmente, é a subvenção direta à linha.
E' que o Brasil, fêz e faz, através de
subvenções a companhias de navegação, e, mesmo,
a companhias de navegação aérea. Por quê, pois,
dirigir para lá um câmbio privilegiado, quando
bastará, nesse caso, a concessão de subsídio em
cruzeiros, correspondente à diferença de câmbio e,
mesmo, aos lucros necessários às emprêsas? Por
quê, Senhor Presidente, limitar aquelas importações
com as quais as emprêsas ou os Govêrnos
estaduais e municipais, possam obter, com seu
crédito, ao câmbio normal, ao câmbio real, o
fornecimento dos equipamentos de que precisam?
O câmbio especial coloca o país na seguinte
situação: todos convergem para o Banco do Brasil,
em busca do câmbio de quarenta e cinco cruzeiros.
Há uma pressão constante sôbre o Govêrno, sôbre a
autoridade monetária, para o fornecimento dêsse
câmbio artificial, com estímulo à importação.
Quando se pretender restringir a importação, é
através de um câmbio fictício que se estimula essa
importação.
Basta verificar como se modificaria o aspecto
do turismo oficial se, em vez de um câmbio especial
de quarenta e cinco cruzeiros, o câmbio fôsse aquêle
que qualquer cidadão pode adquirir na Avenida.
Estou
certo
de
que,
assim,
diminuiria
consideràvelmente nosso turismo no estrangeiro.
De passagem quero afirmar, a Vossa
Excelência, Sr. Presidente, que, talvez, não exista,
neste momento, no mundo inteiro, um país que
mande ao estrangeiro tantos turistas oficiais, com o
dólar oficial, favorecido.
Não desejo, porém, alongar-me sôbre êsse
aspecto, porque desejo voltar à análise do problema
das tarifas e da política de câmbio, para mostrar
como êste país sofre, como sua economia padece
cada dia mais, uma anemia profunda, pela
hemorragia que representa, no seu esfôrço, e no seu
trabalho, o saque do confisco cambial.
Nestes últimos dias colhi nota mostrando
como
é
profundo
o
mal
causado
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ao País pelo confisco cambial. Há poucas semanas,
embandeiraram-se em arco pela generosidade
governamental, que concedeu ao cacau da Bahia
financiamento na base de trezentas cruzeiros por
saca. Vejam V. Exa., Sr. Presidente e Senhores
Senadores, por que era preciso desse o Govêrno
êsse financiamento: o câmbio de exportação não
permitia exportar o cacau; essa exportação
processava-se com perda para a economia baiana.
Ao câmbio, porém, de setenta cruzeiros,
que está abaixo do real, o cacau seria vendido
em Nova Iorque, naqueles dias, por quinhentos e
cinqüenta cruzeiros a arroba. Esses dólares
arrancados ao produtor do cacau, a êle
devolvidos na base de trezentos cruzeiros,
representavam só nessa diferença de câmbio,
duzentos e cinqüenta cruzeiros por arroba; mas
muito mais representa no saque da economia
brasileira, na espoliação mais dura e mais cruel
que aquela praticada pela Coroa de Portugal,
quando extraía de Minas tudo quanto podia,
porque êsse dólar é vendido por muito mais; não
por setenta cruzeiros, mas por cem, cento e vinte
e cento e cinqüenta cruzeiros. De um lado, o
produtor extorquido de outro, o consumidor
roubado.
Existe a Lei de Economia Popular aplicável a
todos; e o principal réu deveria ser o Govêrno da
República.
Veja-se o que sofre a economia baiana.
Meditem V. Exas., Senhores Senadores, dos
Estados do Norte que teimam em ser brasileiros e
pertencer a uma União que os trata como meros
colonos ou menos que colonos, porque, hoje, tôdas
as colônias estão tendo voz ativa nas comunidades a
que pertencem e V. Exas. só têm direito de votar
aquilo que o Govêrno quiser e mandar.
O SR. NELSON FIRMO: – Faz V. Exa.
exceção a mim, permitindo que dê um aparte?
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – Com
muito prazer.
O SR. NELSON FIRMO: – Estou fora dessas
ordens terminantes do Sr. Presidente da República.
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – V.
Exa. é da Maioria. (Riso).

O SR. NELSON FIRMO: – Nem sempre, nem
sempre...
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: –
Analisemos a diferença sofrida pela economia baiana
numa safra: três bilhões e trezentos e quatorze
milhões de cruzeiros, diferença sofrida pelo fisco
estadual, quatrocentos e oitenta milhões de
cruzeiros.
Talvez esteja aí, Sr. Presidente, um dos
segredos pelos quais o Poder Executivo não quer
abrir a garra que tem fechada em tôrno do pescoço
da economia brasileira. Furtando à economia baiana
três bilhões e meio de cruzeiros, aos cofres do
Estado, quatrocentos e vinte milhões de cruzeiros,
obriga a Bahia a vir, de joelhos, mendigar no Banco
do Brasil, nos favores do Ministério da Fazenda, nos
sorrisos do Presidente da República, as migalhas
para manter um aparato de administração e uma
caricatura de autonomia Estadual.
Vou concluir, Sr. Presidente. Mais uma vez,
antes de terminar, desejo dar meu pouco
esperançado brado de alarme para um dos aspectos
que apresentam maiores probabilidades de auxiliar a
grandeza econômica do Brasil e a prosperidade de
seu povo.
Na área da Central do Brasil, que vai da linha
entre Lafaiete e Belo Horizonte e da linha que se
estende até a área da Companhia Vale do Rio Doce,
possui o Brasil um dos privilégios com que Deus o
brindou: as reservas de ferro, ali contidas, até bem
pouco tempo representavam 25 por cento das
mundiais conhecidas. Mineração a céu aberto;
condições especialíssimas, por favoráveis à sua
exploração.
Êsse aspecto da nossa economia é
conhecido há muitas dezenas de anos; não são
poucos os projetos para explorá-lo. Em 1942, o
Govêrno Federal assumia com o Govêrno
Americano – creio – o compromisso de reabilitar a
Estrada de Ferro Vitória-Minas, hoje, Rio Doce,
para uma exportação eventual de 5 milhões de
toneladas do minério, para o que receberia
empréstimo do Tesouro americano. Até hoje, se
não me engano, essa companhia não atingiu três
milhões de toneladas de minério de ferro.
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Simultâneamente, naquela época, iniciava-se
na Estrada de Ferro Central do Brasil a remodelação
do traçado da linha do centro, tendo em vista não só
o abastecimento de Volta Redonda. – cuja
construção também estava em comêço – como a
possível exportação do minério de ferro da sua área
numa base inicial de cinco milhões de toneladas.
Os Estados Unidos, durante a guerra,
apresentaram um consumo dêsse minério na ordem
de cem milhões de toneladas. Tudo fazia crer – e os
fatos vieram confirmar que êsse consumo
aumentaria; hoje, eleva-se, talvez, a cento e trinta ou
cento e quarenta milhões de toneladas.
As jazidas, entretanto, já em 1942,
apresentavam
sinais
de
esgotamento.
As
autoridades e interessados americanos, muito antes,
já haviam providenciado buscas de novas fontes de
abastecimento. As instalações siderúrgicas, que,
desde então, começaram a instalar-se nos Estados
Unidos, ou a ampliação das existentes, foram
localizadas à borda do Atlântico e do Pacífico, a fim
de evitar volteios e poupar transportes terrestres.
Voltaram-se para o Brasil: aí está a
Companhia Vale do Rio Doce. Acompanharam e
apoiaram,
integralmente,
o
programa
de
reconstrução da Central do Brasil, na linha do centro.
Em 1950, um sindicato belga propôs ao
Govêrno brasileiro, financiar, em quinze anos, o
equipamento de que necessitava a Central do Brasil
para exportar cinco milhões de toneladas de minério
de ferro para a Europa. O empréstimo para
financiamento da obra, seria pago, segundo as
condições da oferta, com o frete do transporte.
Começamos a pôr em prática o plano em
1942, e em 1947, apenas a Rio Doce aproxima-se
dos três milhões de toneladas. A Central do Brasil
exporta, quando muito, uma quantidade nominal,
talvez uma centena ou duas de milhares de
toneladas de ferro. O Brasil se desinteressa!
Parece, Sr. Presidente, que atua, nas esferas
da administração, nos gabinetes secretos, uma fôrça
estranha, invisível, misteriosa, que impede e barra os
projetos mais econômicamente saudáveis e

rendáveis. Parece que há uma fôrça a querer
demonstrar, provar a total incapacidade da elite
brasileira, para dirigir os destinos do Brasil.
O Projeto Belga, figure V. Exa., representaria,
hoje, se executado – e o seria em três anos, mais ou
menos – sessenta milhões de dólares, por ano, e um
bilhão e quinhentos milhões de cruzeiros, para a
Central do Brasil, de frete. Pràticamente, caminharia
essa autarquia para a eliminação do seu tradicional
"deficit".
Projetos
assim,
são,
entretanto,
engavetadas, e, em compensação, faz-se outro da
compra de um certo número de locomotivas e
vagões, a título de programa, de plano.
Êste um dos aspectos misteriosos da
administração e da política brasileiras, na gestão da
coisa pública; um dos que mais me inquieta –
confesso a V. Exas., Sr. Presidente e Senhores
Senadores.
Na última vez que o inesquecível Presidente
Vargas me deu a honra de um encontro, que seria
breve, de dez minutos, e durou 3 horas, expus a S.
Exa. a questão. Confessou-me, também, nessa hora,
que êsse era um dos embaraços que se opunham à
sua ação de patriota e de homem de Estado
esclarecido.
O curioso, Sr. Presidente, é que dispomos de
uma região ferrífera, servida por estrada de ferro de
bitola larga, capaz de transportar não 5, mas 10 ou
20 milhões de toneladas de minério de ferro.
No fim de 100 anos, transportando,
anualmente, êsses 20 milhões, teremos apenas
arranhadas as nossas reservas. Segundo os
técnicos, dispomos de minério suficiente para,
sózinhos – exportando o já conhecido da zona de
Minas Gerais – abastecer o mundo, cujo consumo é
de cêrca de 250 milhões de toneladas, por ano,
durante 500 anos. Recusamo-nos, entretanto, e
opomos
resistência
passiva
a
qualquer
empreendimento nesse sentido. Não ouvi, a respeito,
sequer, a oposição costumeira, de dizer-se que o
minério é nosso, do nacionalismo contra o truste.
Não; nunca ouvi, Senhor Presidente, um só protesto
contra a exportação do minério de ferro.
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Continuam a chegar-nos ofertas, que não são
aproveitadas.
A fome do minério de ferro está possuindo o
mundo, de tal sorte, que realizam, para buscá-lo,
projetos, como êste relatado no Reader's Digest,
quanto à "Steep Rock Iron Mine", no Canadá.
Arrancam, esvaziam um lago para encontrar o
minério de ferro, para torná-lo explorável. Arrancam
sessenta e cinco bilhões de metros cúbicos de lama
e de terra. Constroem uma linha de transmissão
elétrica, de duzentos quilômetros; uma estrada de
ferro, de trezentos quilômetros, numa zona em que
só se pode trabalhar durante seis meses, devido ao
gêlo e ao frio, que ali vai a quarenta graus abaixo de
zero.
Na Venezuela, draga-se um rio de trinta pés
de calado, constrói-se uma estrada de ferro, de
centenas de quilômetros, na "jungle", para se buscar
em Cerro Bolivar o minério de ferro. Em plena
"jungle", em pleno mato, contra todos os fatôres
adversos. Gastam-se ali quatrocentos milhões de
dólares, como no Canadá, já se gastaram duzentos,
no corrente ano. Na Libéria, idênticamente, se vai
buscar a matéria-prima, à custa de trezentos milhões
de dólares, construindo, na mata, nos pântanos, em
condições inenarráveis, uma estrada de ferro, em
condições inadequadas.
A angústia, a fome de minério, Senhor
Presidente, leva os técnicos a pesquisar, indo
inclusive, buscar a taconista, de 40%, até então
intratável, considerada refugo, a construir canais,
postos rolantes, para abastecer a indústria ferrífera
norte-americana em 25%, das suas necessidades,
ou seja, vinte e cinco milhões de toneladas.
Enquanto isto o Brasil despreza a dádiva de um
minério puríssimo.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Pondero ao nobre orador que restam
apenas dois minutos para o término da hora do
expediente.
O SR. ABELARDO JUREMA (pela ordem): –
Senhor Presidente, peço a V. Exa. consulte à Casa
sôbre se consente na prorrogação regimental da
hora do expediente, a fim de que o nobre Senador
Alencastro Guimarães conclua seu discurso.

O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de
ouvir o requerimento do Senador Abelardo
Jurema.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Continua com a palavra o Senhor Senador
Alencastro Guimarães.
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: –
Senhor Presidente, agradeço a V. Exa., ao
Plenário e ao nobre Senador Abelardo Jurema a
bondade
com
que
acolhem
minhas
considerações.
Não pára aí, Senhor Presidente. Outros
empreendimentos seguem-se. No Canadá, em
Wabush, procuram arrancar mais de dez milhões de
toneladas de minério de ferro para alimentar a
indústria siderúrgica norte-americana.
Somemos o que, nesses quinze ou vinte anos,
notadamente, nos últimos sete anos, vimos, pela
negligência, perdendo na mercado mundial, e
teremos cêrca de cinqüenta milhões de toneladas
das quais, pelo menos a metade, poderíamos estar
fornecendo. O minério de ferro, sòzinho, poderia ser
rival do café.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – O nobre colega
trata, na verdade, de um dos problemas
fundamentais, cujo exame encontra a maior
repercussão no seio do Senado. Não tenho
realmente os detalhes sôbre o oferecimento do
Grupo belga quanto à exploração do ferro. Pareceme que a saída seria feita pela Central.
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – Exato.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Posso dar meu
testemunha sôbre o empenho de diversas diretorias
do Vale do Rio Doce, no sentido de incrementar a
exportação do ferro, a qual não alcançou maior
amplitude, precisamente, porque não houve, talvez,
maior possibilidade para êsse fim. Na verdade,
entendo que tem faltado amparo governamental para
que o Brasil se tornasse um país de alta mineração.
Isto deverá ser, julgo, uma das metas do Senhor
Juscelino Kubitschek, por ser Sua Excelência da
zona das minas, da região doa garimpos. É evidente
que em tôrno dessas iniciativas a que V. Exa. aca-
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ba de se referir, trazendo, realmente, ao Senado,
fatos dos mais impressionantes, há, também, um
conjunto de poderosos interêsses econômicos,
políticos, militares e estrangeiros que deve ter
contribuído para que êsses Grupos buscasse a
exploração, no Canadá, na Libéria, na Venezuela.
Ocorreu, por exemplo, na última guerra um
acontecimento que provocou mudança radical nos
têrmos do problema do suprimento do ferro. Quando
os alemães tomaram Narvik, ficaram os Aliados sem
o minério fino da Suécia, que saía por êsse pôrto. Ao
tempo, cogitava-se de um plano que estava
merecendo grande atenção: a exportação dos
minérios finos pela Estrada de Ferro Central do
Brasil mas, bruscamente, se voltaram os Aliados
para o nosso País, para as jazidas de Itabira. E o
Pôrto de Vitória transformou-se em uma Narvik, de
onde escoaria a preciosa e vital matéria-prima para a
indústria bélica. Aparelhou-se a Estrada VitóriaMinas, inclusive com a construção do moderno Pôrto
de minério de Vitória. Circunstâncias imprevistas, de
ordem militar, ditaram, naquele momento, a
exploração. A Companhia se organizou e, sem
dúvida, tem prestado relevantes serviços a meu
Estado e ao país. Não devo, realmente, deixar de
proclamar que, neste ponto, o empenho, que tem
sido enorme, por parte da atual Diretoria, presidida
pelo eminente Professor Sá Lessa, e pelas
anteriores, visando a incrementar a venda de ferro. O
Pôrto de Vitória não tem ainda possibilidades para o
escoamento anual de seis milhões de toneladas.
Acredito que com o desenvolvimento do programa
portuário, permitindo o acesso a embarcações de
maior tonelagem, atingiremos aquêle montante. O
problema terá, porém, de ser considerado também
em função de outros fatôres e não pode ficar
circunscrito às chamadas resistências internas.
Estou de acôrdo com V. Exa. que possam interferir
no caso interêsses contrários e, além disto, erros
nossos. Mas, é preciso considerar que estamos
subordinados às exigências e conveniências dos
mercados exteriores, Vossa Excelência fêz uma
defesa, dos nacionalistas, quando disse que não
se
deve
atribuir-lhes
qualquer
respon-

sabilidade nesse setor, porque jamais se opuseram à
exportação do ferro.
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – Muito
bem.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Uma das
maiores injustiças feitas ao saudoso Presidente
Bernardes foi precisamente fazer-lhe a falsa
imputação de ter impedido a exploração das jazidas
de Itabira. Não!
O que aquêle insigne brasileiro pretendia era
apenas que uma pequena parte do nosso minério a
ser exportado pela Cia. Itabira Iron no mínimo 5 por
cento, fôsse industrializada no Brasil, quando
estávamos apenas nas tentativas da implantação da
indústria siderúrgica. O que na ocasião os trustes
queriam não era senão guardar essas formidáveis
jazidas em suas mãos, como uma espécie de chasse
gardée. V. Exa. foi, sobremodo, justo na apreciação
do ponto de vista e da conduta dos representantes
do verdadeiro nacionalismo. O nacionalismo não
pode continuar a servir de cobertura para as
omissões e as faltas dos Governos, no tocante a
capitais estrangeiros e ao nosso intercâmbio
internacional. O desejo de todos os patriotas é que
essas prodigiosas riquezas sejam exploradas dentro
da linha dos nossos interêsses, sem prejuízo da
colaboração com os demais povos.
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: –
Agradeço a Vossa Excelência.
Vêem os nobres colegas que vamos, aos
poucos, perdendo e abandonando mercado potencial
de alta expressão.
A Estrada de Ferro do Vale do Rio Doce, a
que me referi há pouco – e o nobre Senador
Attílio Vivacqua citou – com capacidade de
transporte de cêrca de três milhões de toneladas
de minério de ferro, embora explorada e
administrada pelo Govêrno, está pagando 10 a 12
por cento de dividendos. As suas ações estão
cotadas a quase o dôbro do par e, se não me
engano, houve até distribuição de ações como
prêmio.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Permite V. Exa.
mais um aparte?
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não.

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – Pois

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Além disso,
vem contribuindo para o desenvolvimento regional
dentro de um programa de melhoramentos e de
impulsionamento de atividades.
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: –
Verificam Vossas Excelências que a exportação
pela Central do Brasil não significaria a anulação
da realizada pelo Rio Doce; ao contrário, ao
entrarem as duas no mercado, possibilitariam o
máximo de exportação e, conseqüentemente,
maior receita em moeda internacional, de que o
Brasil tanto carece.
Assim a Rio Doce passou, com êsse volume
de toneladas da mercadoria barata, preço vil,
como é o minério de ferro, de uma situação
deficitária à mais próspera Estrada de Ferro do
Brasil. Desmentiu-se quase o conceito de que o
Govêrno é mau administrador. A Estrada de Ferro
Central do Brasil, com uma capacidade de
transporte à base de dez a quinze milhões de
toneladas de minério de ferro, poderá se
transformar, também, numa ferrovia de economia
saudável e produtora de renda, a qual, aplicada
em outros setores de sua zona, beneficiará,
indiretamente e de maneira larga, os habitantes e
lindeiros dêste País.
Senhor Presidente, não se vê, não se nota,
não se observa, no entanto, um único sinal, o mais
ligeiro sintoma de se favorecer tal objetivo. Desta
tribuna apelei para o Chefe do Executivo, no sentido
de que dispensasse à reabilitação da linha do centro
ardor e entusiasmo idênticos àqueles dedicados à
pavimentação da Rodovia Rio-Belo Horizonte, pois a
linha do centro é a jugular para Minas Gerais. Não
apenas o minério de ferro, mas tôda a produção e
consumo mineiros por ali transitam. A prosperidade
de Minas Gerais repousa, portanto, sôbre os trilhos
de bitola larga da Central do Brasil. O que se viu,
entretanto, neste ano e meio, tempo suficiente para
ultimar a remodelação do traçado, interrompido há
doze anos? Nada!

Senhor Presidente, o ambiente de incertezas,
inquietudes e insegurança que domina o País, de
alto a baixo, não age apenas sôbre os pobres, os
famélicos, que vivem sem o amanhã, contando os
níqueis para poderem comprar um pedaço de pão;
preocupa também os ricos, os prósperos, que não
sabem mais para onde se voltar e o fazer
desassossegados,
desprotegidos
quanto
à
existência, aos bens e ao futuro.
O regime oscila, a sociedade se desorganiza;
e o que observamos, como providências de caráter
positivo? Nada!
Apenas de Pôrto Alegre nos vêm palavras
proféticas do honrado e ilustre militar, glória do
Exército, o bravo Marechal Mascarenhas de Moraes,
advertindo os civis de que a política é dêles; e não é
possível uma ditadura militar. Há, no entanto, em
uma frase do Marechal, reticência que é preciso
levar em conta, porque o bom senso lhe assinala a
solução: "Só com um Salazar haveria ditadura
militar".
Senhor Presidente, acredito que o eminente
Marechal acaba de apontar o caminho, a direção que
servirá de advertência, como um sinal vermelho de
perigo, ao Poder Executivo, ao Congresso e a todos
os responsáveis pelos destinos do País. As palavras
de Sua Excelência visaram a acalmar os políticos
civis e sossegar a opinião pública. Secundemô-lo,
cessando as querelas, as discussões inúteis, o
debate de assuntos de interêsse pessoal e
dedicando-nos a questões que digam realmente
respeito ao bem-estar e à grandeza do Brasil.
O SR. NÉLSON FIRMO: – É V. Exa. partidário
de uma solução salazarista para o Brasil?
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: –
Senhor Senador, sou filho e fui criado por um agente
de partido que não admitia nada mais alto, mais
imprescindível à condição humana do que a
liberdade.
O SR. NÉLSON FIRMO: – Muito bom: V. Exa.
já me respondeu.
O SR ALENCASTRO GUIMARÃES: –
Fui,
por
meu
pai,
ingres-
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sado, aos 14 anos de idade, nas fileiras do heróico,
do invencível, do insubjugável Partido Republicano
Federalista; os Maragatos do Rio Grande do Sul.
Qualquer que tenha sido minha evolução na vida,
ainda sou, no fundo – e o serei até meu último
instante, quando tiver de comparecer perante
meu pai, o mesmo maragato, com o mesmo amor
infinito à minha liberdade e à de todos os
homens. (Muito bem). Sou contrário a qualquer
ditadura, a qualquer restrição, à condição
humana. Aquêles que possam objetar o fato
de ter eu serviço a uma ditadura, repetirei – e se
vivo fôsse o confirmaria o Senhor Getúlio Vargas,
a quem servi incondicionalmente, inclusive
jogando minha própria vida, e de quem fui amigo,
em tôdas as horas – o que sempre declarava a
Sua Excelência: que não, admitia, não tolerava,
não compreendia a ditadura, mesmo chefiada por
êle.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – Com
muito prazer.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – Declarei, certa
vez, quando Deputado à Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, que a ditadura era uma espécie de
malárioterapia para cura da sífilis democrática
existente antes da ditadura getuliana.
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: –
Senhor Presidente, dou depoimento de que jamais
encontrei, da parte do Senhor Getúlio Vargas,
qualquer restrição a êste meu sentimento e de que
desfrutei, no exercício de minhas funções
administrativas, de uma confiança que me permitiu a
honra de servir ao País.
Sou contra a ditadura, de qualquer tipo, de
qualquer maneira. Sou partidário da maior
liberdade que possa existir. Não concebo a
condição humana sem ela. Cito, apenas, as
palavras do Marechal Mascarenhas de Morais.
Não creio tenha Sua Excelência outra intenção,
pois logo no início da sua palestra repele a idéia
de uma ditadura militar, embora alerte a Nação
sôbre o perigo que a ameaça.

Do movimento de 1928 em Portugal, chefiado
pelo Marechal Marques da Costa, nasceu um
govêrno militar, sem Salazar. Êste, surgiu depois. Os
militares o foram buscar no recesso de uma escola
ou de uma faculdade; e êle lá ficou êsse tempo todo.
Ao repetir as palavras do Marechal
Mascarenhas de Morais, apenas advirto de que
existe no ar, e, talvez, nos corações, no sentimento e
no pensamento de todos êsse perigo; e, Senhor
Presidente e Senhores Senadores, ou nós
encontramos em nós mesmos, no exercício das
faculdades constitucionais, a solução de que o Brasil
precisa, ou não será necessário ser profeta para
dizer que o sistema naufraga, que o sistema vai ao
fundo.
O SR. NÉLSON FIRMO: – Apóio Vossa
Excelência nesse sentido.
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – Por
isso, encerra meu discurso citando o honrado e
nobre Marechal Mascarenhas de Morais, cujos
sentimentos de civismo merecem as minhas maiores
homenagens.
É só, Senhor Presidente. (Muito bem; muito
bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido
Requerimento encaminhado à Mesa.
É lida e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 239, DE 1957
Nos têrmos do Regimento Interno, requeremos
que o Senado não funcione, bem como a sua
Secretaria, no dia 20 do mês em curso, data
consagrada ao culto religioso de Corpus Christi.
Sala das Sessões, em 18 de junho de 1957. –
Nélson Firmo – Abelardo Jurema – Mourão Vieira.
O SR. PRESIDENTE: – Acha-se presente o
Senhor Carlos Sabóia, suplente convocado para
substituir o Senhor Senador Fernandes Távora
durante a licença concedida a êsse nobre
representante do Ceará.
Nos têrmos do artigo 8º, parágrafo 2º, do
Regimento Interno, Sua Excelência passará a
participar dos trabalhos da Casa, dispensado do com-
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promisso regimental, visto já o haver prestado ao
ensejo da sua primeira convocação.
Sôbre a mesa comunicação que vai ser lida.
É lido o seguinte:
OFÍCIO

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 248, DE 1956
(Nº 1.040-C-1956, na Câmara dos Deputados)

Concede isenção de direitos de importação,
de consumo e de taxes aduaneiras, inclusive a de
Em 18-6-957.
Previdência Social, para o material hospitalar
Senhor Presidente:
importado
pelo
Instituto
das
Pequenas
Achando-se ausente desta Capital o Senhor Missionárias de Maria Imaculada, destinado ao
Senador Rodrigo Lôbo, solicito se digne Vossa Sanatório Marques Lisboa, situado no Morro das
Excelência de designar-lhe substituto temporário na Pedras, na cidade de Belo Horizonte, Estada de
Comissão de Redação.
Minas Gerais.
Atenciosas saudações – Argemiro de
Figueiredo.
O Congresso Nacional decreta:
O SR. PRESIDENTE: – Atendendo à
Art. 1º É concedida isenção de direitos,
solicitação de que trata o Ofício agora lido, designo o impôsto de consumo e taxas aduaneiras, inclusive a
nobre Senador Mourão Vieira.
de Previdência Social, para o material hospitalar
Passa-se à:
importado pelo Instituto das Pequenas Missionárias
de Maria Imaculada, destinado ao Sanatório
ORDEM DO DIA
Marques Lisboa, situado no Morro das Pedras, em
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, conforme
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara, se encontra descrito na promessa de venda número
número 248, de 1956, que concede isenção de 19.818, de 28 de junho de 1955, e número 20.582,
direitos de importação, de consumo e de taxas de 11 de agôsto de 1955, do Banco do Brasil, e na
aduaneiras, inclusive a de previdência social, para o fatura consular número 0047, visada pelo Consulado
material hospitalar importado pelo Instituto das Geral do Brasil em Nova Orleans, a 20 de janeiro de
Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, 1956, material êste chegado ao pôrto do Rio de
destinado ao Sanatório Marques Lisboa, situado no Janeiro, pelo navio, "Del Valle".
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
Morro das Pedras, na cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, tendo Pareceres favoráveis, publicação, revogadas as disposições em contrário.
sob números 425 a 427, de 1957, das Comissões de
Constituição e Justiça; de Economia e de Finanças.
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara,
número 62, de 1957, que manda erigir o Panteão
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Ricardo Franco no Forte de Coimbra, no Estado de
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei Mato Grosso, tendo Pareceres, sob números 419 a
a discussão. (Pausa).
421, de 1957, das Comissões: de Constituição e
Encerrada.
Justiça, favorável; de Educação e Cultura, favorável,
Em votação.
com a emenda que oferece de número 1-C; e de
Os Senhores Senadores que aprovam o Finanças, favorável ao Projeto e à emenda da
Projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Comissão de Educação e Cultura.
Está aprovado.
É o seguinte o Projeto aprovado que vai à
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
sanção:
Projeto e a emenda.
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Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
a discussão. (Pausa).
Encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam a
emenda, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovada.
É a seguinte a emenda aprovada:
EMENDA Nº 1-C

previstas no artigo 1º e com a restauração do
Forte.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
Primeira discussão do Projeto de Lei do
Senado, número 8, de 1951, que regula disposições
do artigo 48, da Constituição Federal, tendo Parecer
contrário, sob número 402, de 1957, da Comissão de
Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
a discussão. (Pausa).
Encerrada.
A votação será feita artigo por artigo.
Os Senhores Senadores que aprovam o artigo
1º, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está rejeitado. Ficam prejudicados os demais.
É o seguinte o Projeto rejeitado em primeira
discussão, que vai ao Arquivo:

Acrescente-se ao artigo 2º, o seguinte
parágrafo. único:
"Parágrafo único. – O Projeto de ereção do
monumento a que se refere o artigo 1º, bem como as
obras de restauração do Forte, de que trata o artigo
2º, serão submetidos à aprovação da Diretoria do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, do
Ministério da Educação e Cultura.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o Projeto
assim emendado.
PROJETO DE LEI DO SENADO
Os Senhores Senadores que o aprovam,
Nº 8, DE 1951
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Regula disposição do artigo 48, da
É o seguinte o Projeto aprovado, que vai à Constituição Federal.
Comissão de Redação:
Art. 1º Os Deputados e os Senadores
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
federais, e bem assim os representantes das
Nº 62, DE 1957
assembléias legislativas estaduais e das câmaras
municipais, inclusive da Câmara do Distrito
(Nº 242-B-1955, na Câmara dos Deputados)
Federal, não incorrem nas proibições prescritas na
alínea I, letras "a" e "b" do artigo 48 da
Manda erigir o Panteão Ricardo Franco no Constituição Federal, senão quando expedidos os
próprios diplomas na forma da legislação eleitoral
Forte de Coimbra, no Estado de Mato Grosso.
vigente
sejam
admitidos
os
referidos
O Congresso Nacional decreta:
representantes, à posse dos respectivos diplomas,
Art. 1º O Govêrno Federal mandará erigir no comprovada esta pelo recibo a que serão
Forte de Coimbra, no Estado de Mato Grosso, o obrigados, em livro próprio na secretaria do
Panteão Ricardo Franco, a fim de abrigar os restos tribunal competente.
mortais do Coronel Ricardo Franco de Almeida Serra,
Art. 2º Os prazos para os recursos contra a
construtor daquele Forte e seu primeiro Comandante. expedição dos diplomas, fixados pelo Código
Art. 2º Fica o Govêrno Federal autorizado a abrir, Eleitoral e pelas instruções e regimentos internos do
pelo Ministério da Guerra, o crédito especial de Cr$ Tribunal Superior Eleitoral, não sofrerão qualquer
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil cruzeiros) interrupção pela não assinatura do recibo a que se
para atender às despesas com a construção das obras refere o artigo anterior.

– 362 –
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO (pela
ordem) *: – Senhor Presidente, o Projeto que acaba
de ser votado está instruído com parecer do
eminente Senador Ruy Carneiro, no qual Sua
Excelência transcreve opinião minha a respeito do
artigo 48 da Constituição, quando discutia a matéria
a Grande Comissão da Constituinte de 1946.
Não foram, entretanto, bem copiadas no
avulso, as palavras por mim proferidas naquela
oportunidade e as quais constam dos Anais da
Assembléia Nacional Constituinte.
Assim é que, pelo Parecer do nobre Senador
Ruy Carneiro, teria eu dito:
"Permitir que um congressista, Deputado ou
Senador, com a grave missão que lhe compete, com
a independência que lhe deve ser peculiar, entre em
acôrdo com as pessoas de direito público, para
celebrar contratos, naturalmente de seu interêsse
pessoal, é, no nosso entender, além de quebrar o
princípio já referido, fazer o Legislativo decair de sua
própria legalidade".
Senhor Presidente, o têrmo "legalidade" está
mal empregado e, conforme os Anais da Assembléia
Constituinte, não consta da opinião que na
oportunidade emiti.
Fica, assim, sanado o equívoco da publicação
e esclarecido meu ponto de vista na matéria. (Muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a matéria
constante da Ordem do Dia, dou a palavra ao nobre
Senador Abelardo Jurema, primeiro orador inscrito
para esta oportunidade. (Pausa).
Não se achando presente Sua Excelência, tem
a palavra o nobre Senador Othon Mäder, segundo
orador inscrito. (Pausa).
Também estando ausente Sua Excelência, e
tendo o nobre Senador Attílio Vivacqua, comunicado
à Mesa que desistia da palavra, dou-a ao nobre

Senador Alô Guimarães, quarto orador inscrito.
O SR. ALÔ GUIMARÃES *: – Senhor
Presidente, um dos assuntos de importância que
dizem respeito às zonas lindeiras do Paraná, é o que
situa, jurìdicamente, as chamadas terras de fronteira.
Atingido extensa zona do seu território, várias
regiões de notável desenvolvimento, principalmente
no sentido da criação de culturas novas, é o Estado
do Paraná, Senhor Presidente e Senhores
Senadores, uma das unidades da Federação
Brasileira que vêm sofrendo as conseqüências dêsse
problema impôsto pelas Constituições do país, desde
a de 1891, relativamente àquilo que se considerou o
direito da União sôbre as chamadas terras da faixa
da fronteira.
Vários Municípios do Estado se acham
situados nessas zonas lindeiras do Brasil com países
sul-americanos, por exemplo, os de Foz do Iguaçu,
Toledo, Giuaíra, Santo Antônio do Barracão e outros,
cujo desenvolvimento é dificultado por fôrça do
suposto direito da Nação à propriedade de áreas nas
zonas estaduais.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Com muita honra.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Quando se
elaborou a última lei referente às terras dá fronteira,
infelizmente não me achava presente para combater
o Projeto, porque a nossa Carta Magna determina
que a União escolherá, na faixa da fronteira, as
partes do território necessárias à defesa nacional...
O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Antecipo-me no
agradecer o aparte de V. Exa., que vem corroborar
meu ponto de vista na explanação que iniciei.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – ...e o que se
fêz foi traçar uma zona, de cento e cinqüenta
quilômetros, na fronteira...
O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Sem
discriminação.

__________________

__________________

* Náo foi revisto pelo orador.

* Não foi revisto pelo orador.
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O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – ...retirando aos
Estados o direito de nela exercer autonomia.
O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Muito
esclarecedor o aparte de Vossa Excelência.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Essa lei é
inconstitucional. Não tive oportunidade de discuti-la,
aqui, mas espero fazê-lo, ainda, para demonstrar
essa
inconstitucionalidade,
que
vem
ferir,
frontalmente, velhos direitos dos Estados, direitos
que já vinham das províncias.
O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Senhor
Presidente, já agora estou autorizado por uma voz
de jurista, a do meu nobre companheiro João
Villasbôas, notável representante de Mato Grosso
nesta Casa, que me honrou, com elucidativo
aparte.
Realmente, isso é o que vem acontecendo e
deve ser explicado à Nação.
As Constituições, de 1891 e 1946, fixaram
respectivamente, junto às fronteiras, áreas de cem e
cento e cinqüenta quilômetros, sem discriminação,
para as chamadas faixas de fronteira, onde não
teriam os Estados autoridade como distribuidores de
terras devolutas para efeito de colonização e
grandeza dessas partes do Brasil.
Penso da mesma forma que o nobre Senador
por Mato Grosso. Não seria justo deixar-se como
terra de ninguém vasta zona do território junto das
fronteiras, no pressuposto de que a União dela
necessitasse para a instalação de próprio de defesa
nacional.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Com muito
prazer.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O grande
jurista brasileiro Clóvis Bevilácqua, em notável
parecer, acentua, precisamente, êsse ponto. Os
Estados têm a liberdade e o direito, em face dos
preceitos constitucionais que asseguram sua posse
no território das antigas províncias, de, livremente,
promoverem a venda, distribuição, concessão

ou arrendamento dessas terras da fronteira. Ali, poderá
a União demarcar lugares necessários à construção de
fortes e outros estabelecimentos de defesa.
Se, por ventura, os Estados já tiverem vendida
essas terras, assiste-lhe o direito de desapropriação,
quando necessário.
O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Muito obrigado
pelo aparte esclarecedor de V. Exa.
Realmente, é o que ocorre no Paraná, onde há
necessidade de se conceder a particulares vasta
zona do território lindeiro, com outros países da
América do Sul.
Vêem-se, assim, os Governos estadual e
municipal privados da cooperação da iniciativa privada,
por ser essa faixa considerada de propriedade da
União. Sôbre ela ainda não se estabeleceu o direito,
que deve assistir ao Estado, de considerá-la devoluta e
cedê-la aos interêsses particulares.
No meu Estado, existe a Fundação
Paranaense de Imigração e Colonização, organismo
da
administração
estadual
que,
por
ato
governamental, ficou de posse de vasta zona, nessa
faixa de fronteira, para colonizá-la e vendê-la.
Essa organização, estudando a matéria em face
das Ieis, através da sua Consultoria Jurídica, emitiu
parecer que, realmente, põe nova luz no assunto.
Senhor Presidente, Senhores Senadores, vou
ler êsse parecer à Casa, para que os homens do
Direito e os responsáveis pela segurança nacional o
analisem, a fim de, com sua ação esclarecedora
decidir – quem sabe se definitivamente – sôbre êsse
problema que, realmente, afeta o progresso e o
interêsse de vários Estados da Federação Brasileira.
O Parecer é o seguinte:
ESTUDO SÔBRE A SITUAÇÃO
JURÍDICA DAS TERRAS
"Faixa de Fronteira"
Tendo em vista as inúmeras dúvidas
suscitadas com relação à propriedade das terras
situadas na faixa lindeira, dentro do territó-
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rio do Estado do Paraná, promoveu a Fundação
Paranaense de Colonização e Imigração, elaboração
de um estudo sôbre a situação jurídica das terras do
seu patrimônio, localizados na região fronteiriça com
os países limítrofes.
Tal estudo, a despeito de abranger terras que
constituem seu patrimônio básico, atinge também a
situação jurídica de tôdas as terras aí localizadas,
quer as terras devolutas do Estado, quer as que
constituem propriedade de particulares.
O Govêrno do Estado do Paraná, devidamente
autorizada pelo Decreto-lei número 646, de 19 de
junho de 1947, pela Lei número 125, de 30 de
outubro de 1948, e pela Resolução número 16, de 17
de agôsto de 1950, emanada do Senado Federal,
visto tratar-se de concessão de terras devolutas de
seu patrimônio, nos têrmos do artigo 156, parágrafo
2º, da Constituição Federal, instituiu a Fundação
Paranaense
de
Colonização
e
Imigração,
concedendo-lhe, por doação, terras devolutas num
total de 200.000 alqueires, adjudicando a êsse ente,
subrogado nas atribuições do Estado, as referidas
terras, disseminadas em várias partes do seu
território, como meio adequado de promover a
colonização, até por via de fomento e imigração, das
terras devolutas de seu domínio, estando transcritos
no registro imobiliário das circunscrições respectivas
tais atos alienativos, traduzidos pela escritura pública
de doação lavrada aos 26 de janeiro de 1921, nas
Notas do Sexto Tabelião desta Capital.
Várias têm sido as dúvidas, suscitadas por
emprêsas de colonização e por particulares, com
relação, a legalidade desta doação do Estado do
Paraná, sob o fundamento de que as terras que
hoje constituem o patrimônio básico desta entidade
de direito privado, pertencem à União, segun-

do inferem do disposto pelos artigos 34, II e 180,
parágrafo 1º da Constituição Federal, e que tal doação
teria sido ilegal, por vulneração de dispositivo
constitucional que atribue à União a propriedade dessas
terras, com o que estaria o Estado, não só praticando ato
sumamente ilegal e lesivo do patrimônio nacional, como
teria doado terras que não lhe pertenciam.
A Constituição Federal de 1891, transferindo para
os Estados as terras devolutas, que então, pertenciam à
União situadas nos seus respectivos territórios, reservouse "sòmente a porção de território que fôr indispensável
para defesa das fronteiras, fortificações, construções
militares e estradas de ferro federais".
A Carta Magna de 1934, ao situar a questão, fixou
a largura da faixa de fronteira em cem (100) quilômetros,
estabelecendo a proibição de qualquer concessão de
terra ali situada sem audiência do Conselho de
Segurança Nacional, além de outras estipulações
constantes do seu artigo 166. Do mesmo modo, assim o
estabeleceu a Constituição de 1937, que estendeu essa
faixa para 150 quilômetros ao longo das fronteiras.
Na vigência da Constituição de 1937, vários
diplomas legais, à guisa de regulamentação dos
dispositivos constitucionais que abordavam a
matéria, foram expedidos sob a forma de decretosleis, dispondo especificamente sôbre concessões de
terras situadas nas linhas do território nacional, com
os países estrangeiros, e, bem assim, estabeleceram
normas sôbre aforamento de marinhas e terras
devolutas situadas nessa região.
Dêsse modo, o regime legal encontrado
pela Constituição de 18 de setembro de 1946, foi
o consubstanciado nos Decretos-leis números
1.164, de 18 de março de 1939, 3.438, de 17
de julho de 1941, e 7.724, de 10 de julho
de 1945, que dispuseram sôbre a ma-
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teria, fixada atualmente nos artigos 34 e 180, que
retornaram à vetusta estipulação preconizada pela
Constituição da República de 1891, da seguinte
forma:
"Art. 34. Incluem-se entre os bens da União:
I – ...(omissis);
II – a porção de terras devolutas indispensável
à defesa das fronteiras, às fortificações, construções
militares e estradas de ferro".
"Art. 180. Nas zonas indispensáveis à defesa
do país, não se permitirá, sem prévio assentimento
do Conselho de Segurança Nacional:
I – Qualquer ato referente à concessão de
terras, abertura de vias de comunicação instalação
de meios de transmissão:
II – ...(omissis);
III – ...(omissis);
§ 1º A lei especificará as zonas indispensáveis
à defesa nacional, regulará a sua utilização e
assegurará
nas
indústrias
nelas
situadas
predominância de capitais e trabalhadores
brasileiros".
Assim, o regime preconizado pela Constituição
Federal de 1946, é "mutatis, mutandis", o mesmo da
Constituição Republicana, definindo como bens
incluídos entre os da União, tão-sòmente "a porção
de terras devolutas indispensável à defesa das
fronteiras" e de que nas zonas indispensáveis à
defesa do País, não se permitirá concessão de terras
SEM PRÉVIO ASSENTIMENTO do Conselho de
Segurança Nacional, bem assim, estatui o parágrafo
1º do artigo 180 que a lei especificará quais as zonas
indispensáveis à defesa nacional.
Diante do texto constitucional, vemos, desde logo,
que o legislador político teve intenção de deixar maiores
larguezas ao legislador ordinário que, de acôrdo com as
conveniências, apontaria quais as zonas indispensáveis
à defesa nacional.

Realmente, a 12 de setembro de 1955,
portanto, quase dois lustros apôs o advento da
Constituição vigente, foi promulgada a lei destinada à
regulamentação,
daqueles
dispositivos
constitucionais. E, quanto mais perlustramos o texto
da lei regulamentar, mais fica arraigada em nossa
mente a primitiva concepção de que a União
pretende, tão-sômente, a fixação de uma esfera de
influência na faixa de fronteira para, quando julgue
oportuno e necessário, estabelecer nas porções de
terras que lhe interessarem, as restrições relativas
ou absolutas, que os interêsses da defesa nacional
ditarem.
Percebe-se, sem sombra de dúvida, que a
Constituição de 1946, tendo encontrado fixada nas
constituições e nas leis anteriores, faixas territoriais
ao longo das fronteiras, não adotou o mesmo critério
prefixando a extensão e a profundidade dessa faixa
fronteiriça. Preferiu antes deixar que a lei ordinária o
fizesse, especificando as zonas indispensáveis à
defesa nacional nem se referindo a "faixa", para criar
uma espécie de direito novo, adotando um regime
legal diferente, que tanto poderia ser o traçado de
uma faixa de igual largura em tôda extensão das
fronteiras com os países limítrofes, como poderiam
obedecer a outros critérios que se oferecessem mais
adequados ao objetivo que colimou.
Se a lei regulamentar, logo em seu primeiro
dispositivo, estabelece a vedação de, nos têrmos do
artigo 180 da Constituição e nas zonas indispensáveis
à defesa do país, serem feitas concessões de terras,
aberturas de vias de comunicação, etc., sem o prévio
assentimento do Conselho de Segurança Nacional,
não proibe taxativamente, desde que permite a prática
daqueles atos com audiência e consentimento do
Conselho mencionado.
No
seu
artigo
6º
especifica
que
são
de
interêsse
para
a
segurança
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nacional, as indústrias de armas e munições, a
pesquisa, lavra e aproveitamento de reservas
minerais, a exploração de energia elétrica, desde
que de potência superior a 150 quilowatts; as
fábricas e laboratórios de explosivos de qualquer
substância que se destina a uso bélico; os meios de
comunicação, tais como rádio, televisão, telefone e
telégrafo. No mesmo dispositivo, em seu parágrafo
2º, exime da autorização exigida lei a exploração de
energia elétrica, quando feita diretamente pelos
Estados e Municípios, remeterão ao Conselho,
sòmente para fins estatísticos, os elementos
informativos de suas instalações.
E tanto não considera a União lhe
pertencerem, a título de proprietária, as terras
localizadas na região da fronteira, dentro da zona
definida no artigo 2º da Lei número 2.597, que
permite a concessão de terras, as transações
comuns, tais como alienações, transferências por
enfiteuse, anticrese, usufruto e transmissão de posse
aos nacionais, sem quaisquer restrições, mas exige
autorização prévia do Conselho de Segurança
Nacional quando se tratar de transações feitas com
estrangeiros, como se vê do disposto nos artigos 8º
9º e 10 e seus parágrafos. Às emprêsas de
colonização que operam dentro da faixa de fronteira,
exige a lei a observância das restrições enumeradas
no seu artigo 7º, ou seja, quanto ao capital, 51 por
cento deve pertencer a brasileiros; que o quadro do
pessoal seja constituído de, pelo menos, 2 terços de
trabalhadores nacionais e que a administração ou
gerência caiba a brasileiros, ou a maioria de
brasileiros,
assegurados
a
êstes
poderes
predominantes.
Nem outra poderia ser a orientação da lei
que regulamentou os dispositivos constitucionais
da espécie, que são claros a qualquer exame
técnico, de tal modo que os dispositivos da
Lei número 2.597 vierem espancar tôdas as

obscuridades aparentes na letra da Constituição,
escoimar de tôdas as dúvidas, para que a verdade
da intenção do legislador constitucional, saltasse aos
olhos até dos menos avisados no estudo de matéria
de tanta relevância.
Sempre que qualquer dúvida fermentada em
nosso espírito vai tomando corpo, nós, os juristas,
voltamos os olhos para o passado, a pesquisar na
história dos povos, nos seus usos e costumes, na
essência das suas instituições sociais e políticas, as
razões de nossa insegurança doutrinária e os motivos
do desconfôrto intelectual que nos assoberba em um
momento dado. E lá, no longínquo passado da
História, encontraremos certamente a clara razão do
direito, a fôrça inelutável das instituições que
arrimaram na verdade científica, eis que esta é eterna
em suas manifestações fundamentais.
Voltando passos atrás vamos encontrar,
segundo nos informa Fauchille em seu Tratado de
"Direito Internacional Público", que era uso dos
antigos estabelecer uma faixa de cada lado da linha
fronteira, a ser conservada deserta e desabitada,
para constituir zona neutral entre países limítrofes,
pois era dêsse modo que na antiguidade, como no
período da Idade Média, os romanos se protegiam
contra os germanos, os russos contra os tártaros, os
austríacos contra os turcos, etc., uma vez que
segundo o "direito das gentes", aquela faixa deveria
ser a "terra de ninguém".
O sistema constitucional moderno, porém,
tendo em vista os princípios gerais do Direito
Internacional Público, ao curar da matéria sôbre
regiões fronteiriças não mais admite êsse sentido de
que as terras situadas na linha divisória constituam
um tampão territorial, pois, preconizam os doutos que,
ainda suportando algumas restrições decorrentes
da sua contigüidade com a linha divisória, convém
sejam essas terras aproveitadas, cultivadas e
intensamente habitáveis, o que é evidente, uma vez
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que o alcance estratégico de uma larga faixa de
servidão militar ao longo das fronteiras já não tem
hoje a mesma importância de outrora.
No século da aviação, do rádio, do radar e das
armas atômicas, as necessidades da defesa militar
não exigem tão larga margem territorial fronteiriça na
base quilométrica estabelecida nos textos legais
senão como uma servidão constitucional para uso
posterior, se oportuno.
Em magnífico parecer que se encontra no bôjo
dos autos de uma ação rescisória em que são
interessados esta entidade, o Estado do Paraná, a
União Federal e a Companhia de Colonização
Espéria, o eminente jurista, Ministro José de Castro
Nunes, esgota a matéria ao examinar os mais
variegados aspectos da questão jurídica suscitada a
propósito de terras situadas na região lindeira do
nosso país com os estrangeiros.
Seria longo, e para alguns fastidioso,
transcrever nesta oportunidade, todos os pontos
principais daquele primoroso trabalho jurídico, motivo
pelo qual, o autor dêste estudo, apenas em rapidez
cinemática, examina cada um dos aspectos daquele
trabalho que, para sua elaboração, demandou a
consulta a inúmeros tratadistas da matéria, nos
melhores repositórios da doutrina especializada,
nacional e estrangeira.
Segundo
o
relato
dêsse
eminente
jurisconsulto, na Europa, o sistema adotado é o da
existência de zonas concêntricas em tôrno das
praças fortes, a primeira das quais é ocupada pela
fortificação com a área circunjacente, constituindo o
domínio militar pròpriamente dito e a outra ou outras
– eis que na Alemanha, por exemplo, são três – são
zonas
de
servidão
militar
(habitadas),
industrializadas (cultivadas), de extensão que não vai
além de dois ou três quilômetros; servidões legais,
dizem os tratadistas, que não excluem a existência
da propriedade privada, a atividade agrícola, as

indústrias, ainda que sujeitas às restrições impostas
pelas necessidades da defesa militar e da
contigüidade das fortificações. (Laband, Droit Public
de L'Empire Allemand, er. fr., vol. V, pág. 552 e
segs.; Planiol Er Ripert traité pratique de Droit Civil,
III, pág. 837; Cunha Gonçalves, Trat. Dir. Civil, XI,
pág. 222; Hauriou, Droit Administr., pág. 710;
Scialoja, Dizionario del Diritto Privato, II, demanio;
Dalloz, Nouveau Repertoire, vol. III, place forte).
Assim, a Constituição atual e a lei que
regulamentou o disposto pelos artigos 34 e 180,
estruturaram em bases diferentes das anteriores, a
defesa militar do país no que respeita às zonas
territoriais estratégicas, para permitir um regime legal
mais flexível, fixando "zonas" de maior interêsse
estratégico, nesta ou naquela fronteira, a despeito do
pressuposto, com assento no art. 34, II, do domínio
público da União sôbre terras contíguas às linhas
das fronteiras, mas com determinação ou fixação das
porções
ou
dreas
territoriais
que
forem
indispensáveis à defesa do território nacional.
Isso vale dizer que as áreas não ocupadas
pela União, as terras públicas onde não existam
colônias
militares,
quartéis,
fortificações
e
estabelecimentos semelhantes, são terras vagas ou
devolutas, se não estiverem no domínio particular
por qualquer título legítimo.
E agora vêm a propósito as perguntas: a quem
competirá conceder essas terras? A União?
Evidentemente, não, uma vez que o Govêrno
Federal não poderia, em face do texto constitucional
e da lei regulamentar, conceder terras devolutas
situadas nos Estados. As leis de terras a que se
refere o artigo 156 da Constituição, deixam
claramente entrevisto que tais terras continuam no
domínio estadual (parágrafos 1º e 2º).
As terras devolutas constituem para os
Estados federados poderoso elemento de propulsão
econômica, articulado êste com a política
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imigratória, no interêsse do seu povoamento e
colonização. Não importa a previsão constitucional
de leis federais complementares que estabeleçam
bases, planos uniformes e coordenação das medidas
necessárias ao êxito dêsse sistema. Nada disso
exclui a competência dos Estados de disporem do
seu patrimônio latifundiário no interêsse daquela
política, de acôrdo com as normas legais que
venham a ser traçadas na órbita federal.
E' o que o interêsse público exige, e
particularmente, o interêsse da defesa nacional, que
as terras lindeiras sejam povoadas e cultivadas, que
nelas se instalem indústrias, que brotem povoados e
cidades. No centro de tôda essa atividade surgem,
naturalmente, na fronteira, redutos de defesa,
assegurando às tropas em operações, centros de
abastecimentos.
Fator negativo de sucesso militar seria o
deserto, pois, no dizer de Hugo Alsina, eminente
homem público da Argentina e renomado
processualista, ao referir-se à linha fronteiriça do Rio
Negro, com extensão de 200 léguas, que se pretendia
guardar com soldados, "es una quimera, con el
desierto à vanguarda y con el desierto à Ia espalda
(apud. De Veida, obra citada, página nº 289)".
Cumpre examinar, agora, e inquirir depois, num
sentido objetivo e cientificamente verdadeiro, de que
natureza é o direito da União sôbre as terras da
fronteira. Será ela proprietária dessas terras, ou serão
estas bens dominicais, ou do seu domínio patrimonial?
O domínio público, na ampla acepção da
palavra, comporta três modalidades: 1º – o domínio
eminente, que a União exerce sôbre todo o território
nacional, confundindo-se e entrosando-se com o
conceito de soberania territorial, consubstanciandose em poderes de legislar e governar, domínio
eminente êsse de que também participam os
Estados, com base no disposto pelo artigo 2º
da Constituição, e, por delegação dêstes, os

municípios, em menor proporção (Rodrigo Otávio,
Domínio do Amazonas, vol. I, págs. 287 e segs.
Antokoletz, Derecho Constitucional e Administrativo,
vol. I, pág. 24); 2º – o domínio público, pròpriamente
dito, que abrange os bens de uso comum do povo
(ruas, de praças, estradas, rios, etc.), e os bens
destinados a um uso especial; 3º o domínio
patrimonial do Estado, na sua acepção genérica, que
compreende os chamados bens dominicais, que são
os "próprios", segundo a linguagem do nosso Dirieto
Privado e Administrativo, podendo pertencer tanto à
União como a êste ou aquêle Estado, a êste ou
àquêle Município, inclusive o Distrito Federal e os
Territórios.
Sòmente com relação aos bens desta última
espécie se pode dizer, na sua ampla acepção, que é
"proprietário" o ente público, União, Estado federado
ou Município, a cujo patrimônio estejam
incorporados.
Os da segunda categoria – bens públicos de
uso comum ou afetados a uso especial – dêles náo é
proprietária a União nem o Estado. A propriedade
dêles, segundo o consenso geral, pertence à
coletividade, ao povo, e se define não pelas regras
do Direito Civil relativas ao direito de propriedade,
mas por princípio de Direito Público, isto porque o
conceito de domíno público, na expressão de Bielsa,
exprime una atribuición de uso sobre un conjunto de
cosas que componem esse dominio, Ias quales
podem ser por todos usadas, ya. Uti Singuli
(Individualmente) ya Uti Universi (en su conjunto)
pero en manera indirecta – E conclue: – "sobre los
quales (bens públicos) el Estado tiene un superior
poder de policia, no derecho de propriedad". (Bielsa,
Derecho Administrativo, vol. II, págs. 420-429).
Citando Otto Meyer, por seu tratado
de Direito Administrativo Alemão, o Ministro
Castro Nunes no seu magnífico trabalho
já referido, afirma que "os bens públicos
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são instrumentos da admiração que dêles se serve
para realizar fins de utilidade pública" (Otto Meyer,
Le Droit Administrative, Allemand, ed. fr. vol. III,
pags. 87 e segs.).
A lei regulamentar traduziu, com grande dose
de acêrto, o pensamento do legislador, descendo
aos mínimos detalhes, aos brasileiros, estabeleceu
uma só restrição ao fixar que só o nacional será
consentido possuir terras, em qualquer município,
integrado total ou parcialmente na faixa de fronteira
em área que iguale a um têrço da superfície da
comuna, e, superado êsse limite, a pretensão fica
sujeita ao crivo do Conselho de Segurança Nacional,
respeitados os direitos dos brasileiros já proprietários
de áreas que ultrapassem essa limitação (parágrafos
1º e 2º do artigo 10).
Assim,
no
exame
percuciente
que
empreendemos na Lei nº 2.597, em confronto com os
mandamentos constitucionais da espécie, em nennum
ponto encontramos senão e princípio esposado pela
Lei Magna de que só se incluirão entre os bens da
União "as porções" de terras devolutas indispensáveis
à defesa das fronteiras e que a lei ordinária
especificaria as "zonas" indispensáveis à defesa do
país, reguIando-lhe a utilização.
As terras lindeiras, que integram a faixa
reservada à União, a esta pertencem, não a título de
propriedade, e sim, como bens de seu domínio
público afetado a um uso especial – a defesa militar
da fronteira com os países estrangeiros, mas na
medida do necessário a essa defesa, nas zonas e
nas porções que forem fixadas. Se dentro dessa
faixa existem terras "devolutas", que significa
desocupadas, estas pertencem aos Estados dentro
de cujo território estiverem, podendo, a União, a
qualquer tempo, se apropriar delas, para construir
quartéis, campos de pouso, fortificações e quaisquer
outros estabelecimentos militares.
Nessa
ocasião
é
que
"tais
construções,
com
a
área
territorial

ocupada, passam a "próprios" nacionais, com o
direito de propriedade titulado na União".
As demais porções, que constituírem terras
pròpriamente "devolutas", por não estarem no
domínio particular, por qualquer título legítimo de
aquisição, são de propriedade do Estado, que delas
poderá dispor como terras devolutas, pelos meios
regulares de sua legislação específica, desde que a
transação se compadeça com as leis federais que
tratam da segurança nacional e da defesa militar no
país.
Não fôsse assim, teriamos que admitir que as
terras devolutas situadas na faixa de fronteira e que
não forem indicadas como necessárias à defesa e
segurança nacionais, seriam propriedade da União,
o que é inadmissível em face do texto
constitucional.
E' indiscutível, em face das disposições da Lei
Magna e da lei regulamentar já citada, estar
constituída na "faixa de fronteira" uma servidão
constitucional gravando a propriedade do Estado,
sôbre as terras devolutas, e as terras particulares
que integram a zona limítrofe com os países
estrangeiros. Ditadas pelo interêsse público, são
restrições consideráveis impostas ao direito de
propriedade, tanto do Estado como dos particulares,
pois, êsse é o sentido jurídico das servidões
militares, segundo nos ensinaram os expositores
estrangeiros já citados.
Essa situação, examinada sob o prisma dos
princípios do Direito Público geral, nos conduz a
conceber uma explicável hipertrofia do domínio
eminente, exercido pela União, sôbre tôda a zona
confinante com os países estrangeiros, de par com
os podêres policiais que lhe ficaram assegurados
(artigo 5º, IV e VII), uma vez que tem, assim, poder
de estabelecer limitações ao direito de propriedade,
constituindo essa servidão legal, limitações
que incidem, não tanto sôbre a propriedade
privada, mas sôbre a propriedade pública, dos
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Estados e Municípios, cuja autonomia fica restrita ou
reduzida por efeito dessa intervenção, segundo o
conceito de Hauriou. (Droit Adm. pág. 710, nota).
Concluímos, sem sombra de dúvida, que o
domínio da União Federal sôbre as áreas situadas
na região da fronteira é também restrito à
destinação dessas terras, quando e onde fôr
necessário à defesa do país e à segurança
nacional, resultando numa servidão legal, de base
constitucional, sôbre as terras devolutas ou não
utilizadas, que continuam no domínio patrimonial do
Estado, ainda que gravadas pelas restrições
estatuídas na Constituição e na regulamentação
dos dispositivos que curam da espécie, uma vez
que êstes diplomas legais nos asseveram que o
direito da União tem de uma servidão, de um
verdadeiro Jus In Re Alina.
A União, segundo o disposto pelos arts. 34 e
180 da Constituição vigente, ficou reservada uma
faixa estratégica ao longo das fronteiras, não
significando isto que tais terras lhe pertençam a título
de propriedade, pois o sentido da locução "Incluemse entre os bens da União" – não é senão o de
significar que as terras devolutas ali situadas são do
domínio público da Nação, desde que interessam à
defesa militar do território nacional.
Ademais, o Estado, afetado pelas restrições
consentidas
à
União,
pode
exercer,
concorrentemente com ela, sôbre a mesma faixa,
que é parte de que território, poderes de jurisdição,
de tributação, polícia, etc., bem como, possuir, como
os particulares, bens patrimoniais ali situados, e,
segundo nos ensina Bielsa, é possível a coexistência
de vários domínios titulados em entes públicos
diferentes de seus objetivos forem distintos (Bielsa –
Op. vol. cit. pg. 436).
E Castro Nunes nos aponta, na riqueza da
sua linguagem, forte nas expressões literárias e
jurídicas, "a realidade viva dessa coexistência.
Existem
nas
terras
adjacentes
às

fronteiras, cidades e povoações, fazendas, campos
de criação ou pastoreio e indústrias instaladas.
Existem mesmo cidades, como no Estado do
Paraná, a de Fóz de Iguaçu, situada na fronteira
fluvial com o Paraguai; e no Rio Grande, Santana do
Livramento e Rivera, separadas por uma rua sôbre a
linha fronteira com o Uruguai".
Daí a conclusão, arrimada à mais sólida lógica
jurídica, não só em face do texto e dos pressupostos
constitucionais, como das disposições da lei
regulamentar da matéria, de que "o domínio público
da União sôbre as terras da fronteira não tem o
sentido que se lhe atribui; é um regime jurídico que
se define por um conteúdo policial, desdobrado em
medidas de segurança e limitações ao direito de
propriedade na utilização daquelas terras, sem
excluir a propriedade na utilização daquelas terras,
sem excluir a propriedade privada e o domínio
patrimonial do Estado sôbre as terras devolutas que
existam naquela região.
Sr. Presidente, Srs. Senadores êste o
pensamento da Consultoria Jurídica da Fundação
Paranaense de Colonização e Imigração, sôbre as
terras de fronteiras.
O eminente titular, nóvel e ilustre jurista Dr.
Nelson Lins de Albuquerque, ao tecer estas
considerações, traça, a meu ver, rumo novo na
compreensão dêsse problema que vem oferecendo
sérias dificuldades ao progresso de alguns Estados e ao
desenvolvimento de muitos municípios paranaenses.
Ao trazer ao conhecimento do Senado e da
Nação tal parecer, é meu intuito apresentar matéria
nova para debate, uma vez que estamos interessados
na discussão de problema que afeta várias
municipalidades das zonas lindeiras do Paraná.
Na verdade, alguns Prefeitos e outros
administradores dessas zonas, estão tolhidos na sua
ação porque desejam colonizar vastas terras ubérrimas
que muito contribuiriam para a grandeza da Pátria, mas
existe o marco de que a União é delas proprietária.
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Trago essa contribuição para que os doutos na
matéria a examinem e possam – quem sabe –
oferecer solução definitiva para o difícil problema das
terras chamadas “da faixa de fronteira”. (Muito bem;
muito bem. Palmas).
Durante o discurso do Sr. Alô Guimarães, o Sr.
Apolônio Salles deixa a cadeira da Presidência que é
sucessivamente ocupada pelos Srs. Mourão Vieira e
Kerginaldo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE: – Não há mais orador
inscrito. (Pausa).
Vou encerrar a sessão. Designo para a de
amanhã a seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Discussão única do Projeto de Decreto
Legislativo nº 5, de 1957, originário da
Câmara dos Deputados, que aprova o contrato
celebrado entre o Departamento Nacional
de Estradas de Ferro e a Sociedade Ipiranga
de Engenharia e Comércio Ltda., para a cons-

trução de uma ponte rodo-ferroviária sôbre o rio de
Contas, em Itajuru, Estado da Bahia, contrato que o
Tribunal de Contas recusou registro em sessão de
20 de setembro de 1955, tendo pareceres favoráveis,
sob números 433 e 434, de 1957, das Comissões: de
Constituição e Justiça; e de Finanças.
2 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 57, de 1957, que altera o disposto no
parágrafo único do art. 1º do Decreto-lei nº 8.104,
de 18 de outubro de 1945, que dôa Fundação
Brasil-Central patentes de invenção, marcas de
fábricas, modêlos de utilidade, desenhos, ou
modêlos industriais e de comércio, títulos de
estabelecimentos,
insígnias
e
frases
de
propaganda incorporadas ao Patrimônio Nacional,
e dá outras providências, tendo pareceres
favoráveis, sob ns. 279 e 280, de 1957, das
Comissões: de Constituição e Justiça; e de
Finanças.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se
a
sessão
às
16
horas
e 35 minutos.

61ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 19 DE JUNHO DE 1957
PRESIDÊNCIA DO SENHOR APOLÔNIO SALLES
Às 14 horas e 30 minutos acham-se presentes
os Srs. Senadores:
Mourão Vieira – Prisco dos Santos –
Remy Archer – Victorino Freire – Waldemar
Santos – João Mendes – Leônidas Mello – Onofre
Gomes
–
Carlos
Sabóia
–
Kerginaldo
Cavalcanti – Sérgio Marinho – Reginaldo
Fernandes – Abelardo Jurema – Argemiro de
Figueiredo – Apolônio Salles – Nelson Firmo –
Freitas Cavalcanti – Júlio Leite – Lourival
Fontes – Neves da Rocha – Juracy Magalhães –
Carlos Lindenberg – Attilio Vivacqua – Ary
Vianna – Sá Tinoco – Lutterbach Nunes –
Tarcisio de Miranda – Alencastro Guimarães –
Caiado de Castro – Gilberto Marinho –
Benedicto Valladares – Lima Guimarães –
Lino de Mattos – Silvio Curvo – João
Villasbôas – Othon Mäder – Alô Guimarães –
Gomes de Oliveira – Lameira Bittencourt. –
(39).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 39 Senhores
Senadores. Havendo número legal, está aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. 1º Suplente, servindo de 2º
Secretário, procede á leitura da Ata da sessão
anterior, que, posta em discussão, é, sem debate,
aprovada.
O Sr. 4º Secretário, servindo de 1º Secretário,
lê o seguinte:

EXPEDIENTE
Avisos do Sr. Ministro da Fazenda, ns. 453, 458
e 467, comunicando estar envidando esforços no
sentido de serem ultimados os esclarecimentos
pedidos a requerimento dos Senhores Ezechias da
Rocha, Novaes Filho, Othon Mäder, Juracy Magalhães,
Mozart Lago, Francisco Gallotti e Mendonça Clark.
Dê-se conhecimento aos Requerentes.
PARECERES NS. 503 E 504, DE 1957
Nº 503, de 1957
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei do Senado nº 3, de 1956, que
dispõe sôbre contagem de tempo de serviço de
funcionário público civil.
Relator: Sr. Daniel Krieger.
1. O projeto em causa determina seja
computado, para todos os efeitos, o tempo de
serviço ativo das fôrças armadas, prestado durante o
período de paz pelo funcionário público civil.
Preceitua ainda que o cômputo será em dôbro,
quando o tempo de serviço seja o de operações de
guerra.
2. A proposição, segundo seu ilustre autor, tem
o objetivo de corrigir a injustiça que reside na contagem
do tempo de serviço, nas condições acima enunciadas,
apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade,
nos têrmos do art. 80, item II, da Lei núme-
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ro 1.711, de 28 de outubro de 1952 (Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis da União).
3. Nada obsta a aprovação do projeto do ponto
de vista constitucional e jurídico incumbindo à
ilustrada Comissão de Serviço Público dizer do
mérito.
Sala das Comissões, em 9 de abril de 1957. –
Cunha Mello, Presidente. – Daniel Krieger, Relator. –
Gilberto Marinho. – Ruy Carneiro – Argemiro de
Figueiredo – Benedicto Valladares – Lima Guimarães
– Lourival Fontes – Gaspar Velloso – Attilio
Vivacqua.
Nº 504, de 1957
Da Comissão de Serviço Público – ao Projeto
de Lei do Senado nº 3, de 1956.
Relator: Sr. Mem de Sá.
O projeto de lei em tela, de autoria do
eminente Senador Paulo Fernandes, determina que
o “funcionário, público civil contará, para todos os
efeitos, o período de serviço ativo nas fôrças
armadas, prestado durante a paz, computando-se
em dôbro o tempo em operações de guerra”.
Atualmente nos têrmos do art. 8º, item II da Lei
nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 (Estatuto dos
Funcionários Públicos) o tempo de serviço ativo nas
fôrças armadas, durante a paz, bem como em dôbro,
durante as operações de guerra, é computado, para
os servidores civis, apenas para efeito de
aposentadoria e disponibilidade. O autor da
proposição, considera uma injustiça que assim se
proceda e a fim de repará-la, quer que tais
vantagens sejam estendidas “para todos os efeitos”,
isto
é,
para
promoções,
licenças-prêmios,
gratificações por tempo de serviço, etc.
Em que pesem a autoridade e os conceitos do
nobre Senador Paula Fernandes, não esposamos
inteiramente seu ponto de vista.
A Comissão de Serviço Público entende justo
que se compute, para todos os efeitos – e não
apenas para os de aposentadoria e disponibilidade
– o tempo que os servidores públicos
estejam afastados de seus cargos e funções,

por determinação legal ou por convocação, para a
prestação de serviço militar. Em tais hipóteses, êles
se vêm forçados a afastar de seus misteres
ordinários, contra ou à revelia de seus desejos, em
obediência aos interêsses superiores da segurança
nacional. Fere a equidade, portanto, deixá-los em
situação de inferioridade, em relação aos colegas
não chamados ao serviço das armas, para efeitos
de promoção, licença-prêmio e gratificações
adicionais. Nas fôrças armadas em que estiverem,
continuam, evidentemente, prestando serviço
público com direito líquido ao cômputo dêste tempo
para todos os fins.
Não assim, porém, quanto à contagem em
dôbro – também para todos os efeitos – do tempo
em operações de guerra. Esta vantagem afigurase excessiva, tendo em vista que mesmo os
militares não o computam para fins de promoção,
licenças ou gratificações. Seria dar de mais e tal
concessão teria de ser, lógicamente, estendida
aos servidores militares. Doutra parte, seria criar
para alguns funcionários, dentro da hipótese, uma
situação de vantagem inadequada em relação aos
colegas não chamados ao serviço da guerra. A
êste, todos os brasileiros são obrigados, como
supremo dever para com a Pátria, dentro das
condições de saúde e de idade de cada um. O
cômputo em dôbro para a aposentadoria e a
disponibilidade é justo e já está consagrado. Não
constitui – nem pode representar – o prêmio que a
gratidão nacional lhes deve, mas apenas uma das
formas que o Estado adota para testemunhar o
reconhecimento de seus méritos. Mas, como
dissemos, não há adequação entre a contagem em
dôbro do tempo em operações de guerra e as
condições legais fixadas para a promoção, as
licenças e as gratificações.
Aceitando, por conseguinte, parcialmente, a
proposição de autoria do Senador Paulo Fernandes,
oferece a Comissão de Serviço Público a seguinte
emenda substitutiva ao Projeto de Lei nº 3, de 1956:
EMENDA Nº 1-C
Dê-se a seguinte redação ao projeto:
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Art. 1º Os servidores públicos civis contarão,
para todos os efeitos, o tempo de serviço ativo
prestado nas fôrças armadas, quando para êle
convocado.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala das Comissões, em 12 de junho de 1957.
– Prisco dos Santos, Presidente. – Mem de Sá,
Relator. – João Mendes – Caiado de Castro – Ary
Vianna – Sá Tinoco.
PARECER Nº 505, DE 1957
1957.

Redação final do Projeto de Decreto nº 5, de

Relator: Sr. Nelson Firmo.
A Comissão apresenta a redação final (fls.
anexas) do Projeto de Decreto Legislativo nº 5, de
1957, de iniciativa da Câmara dos Deputados.
Sala das Comissões, em 18 de junho de 1957.
– Argemiro de Figueiredo, Presidente eventual. –
Nelson Firmo, Relator. – Mourão Vieira.
ANEXO AO PARECER Nº 505, DE 1957
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 5, de 1957, que aprova o contrato
celebrado entre o Departamento Nacional de
Estradas de Ferro e a Sociedade Ipiranga de
Engenharia e Comércio Limitada.
Faço saber que o Congresso Nacional
aprovou nos têrmos do art. 77, parágrafo 1º da
Constituição Federal, e eu promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1957
Art. 1º É aprovado o contrato celebrado a 3 de
agôsto de 1955, entre o Departamento Nacional de
Estradas de Ferro e a Sociedade Ipiranga de
Engenharia e Comércio Ltda., para a construção de
uma ponte rodo-ferroviária sôbre o rio das Contas,
em Itajuru – Estado da Bahia – contrato ao qual o
Tribunal de Contas recusara registro em sessão
realizada a 20 de setembro do mesmo ano.

Art.
contrário.

2º

Revogam-se

as

disposições

em

PARECER Nº 506, DE 1957
Da Comissão de Serviço Público Civil, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 61, de 1957, que
cria a Universidade do Pará e dá outras
providências.
Relator: Sr. Prisco dos Santos.
O projeto em aprêço, originário da Câmara dos
Deputados, tem por finalidade criar a Universidade
do Estado do Pará que será composta pelas Escolas
de Medicina, Direito, Farmácia, Engenharia,
Odontologia, Filosofia e a de Ciências Econômicas,
Contábeis e Atuariais, que passarão a ter a
denominação de Faculdade, a partir da publicação
da presente lei.
A proposição, apesar de rigorosamente
estudada nos diversos órgãos Técnicos da Câmara
dos Deputados, nesta Casa, vem de ser examinada
pela Comissão de Constituição e Justiça que sôbre a
mesma se pronunciou da primeira feita sôbre sua
totalidade e, especificamente, sôbre a matéria dos
arts. 7º e 8º a pedido da Comissão de Educação e
Cultura, que, aliás, a aprovou quando por ela
tramitou, por unanimidade.
Na Comissão de Finanças, em minucioso
parecer da lavra do nobre Senador Lameira
Bittencourt, foi a projeto estudado em seus mínimos
detalhes e afinal aprovado, tal como votado pela
Câmara dos Deputados.
Esta Comissão, chamada a opinar em virtude
de determinção do Senhor Vice-Presidente do
Senado,
regimentalmente
deve
apenas
se
pronunciar sôbre a matéria constante dos artigos 5º
e suas alíneas, 6º e 7º que, respectivamente,
tratam do aproveitamento no Serviço Público Federal
do Corpo Docente e dos demais empregados,
garantindo-se-lhes a contagem do tempo de
serviço na forma prevista no art. 192 da Constituição
Federal, bem como cumprindo disposições
contidas no item 1º art. 3º da Lei nº 1.254, de 1950,
os cargos em comissão e as funções gratificadas
de Reitor, Diretores, Secretários e Chefes
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de Portarias no Quadro Permanente do Ministério da
Educação e Cultura.
Por forma idêntica, a União Federal criou
outras Universidades e federalizou a mor parte
das escolas superiores do país, nada tendo pois
êste Orgão Técnico a objetar sôbre a proposição
em causa que recomenda a aprovação do
Plenário.
E' êste o nosso parecer.
Sala das Comissões, em 19 de junho
de 1957. – Prisco dos Santos, Presidente. –
Ary Vianna, Relator. – João Mendes –
Sá Tinoco.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
expediente.
O SR. PRESIDENTE: – Esteve ontem no
Gabinete da Presidência, o Senhor Ministro Caetano
Estelita Cavalcanti Pessoa, a fim de agradecer a
votação unânime desta Casa, favorável à indicação
do seu nome para o cargo de Ministro do Tribunal
Federal de Recursos.
Sôbre a mesa projeto de lei que vai ser lido.
Lido e apoiado é despachado às Comissões
de Constituição e Justiça e de Finanças o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N. 19, DE 1957
Autoriza o Poder Executivo a auxiliar a
Companhia Municipal de Transportes Coletivos de
São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Poder Executivo, pelo Ministério da
Viação e Obras Públicas, fica autorizado a auxiliar a
Companhia Municipal de Transportes Coletivos de
São Paulo, nos exercícios de 1957 a 1960, com a
importância de Cr$ 200.000.000,00 (duzentos
milhões de cruzeiros) anuais.
Parágrafo único. Os auxílios referidos neste
artigo serão entregues à CMTC em duodécimos
mensais.
Art. 2º A fim de ocorrer às despesas com a
execução desta lei no exercício de 1957, fica o
Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
Ministério da Viação e Obras Públicas, um crédito

especial de Cr$ 200.000.000,00 (duzentos milhões
de cruzeiros).
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
1) Razões de importância fundamental,
ditadas por fatos merecedores da maior atenção dos
poderes públicos, constituem a fiança idônea da
proposta consubstanciada no projeto, que ora
submetemos à ilustrada apreciação da Casa.
A problemática dos transportes coletivos,
numa cidade cosmopolita tipo São Paulo, apresentase através de uma equação complexa, cujos valores
resolutivos, muita vez, transcendendo das fronteiras
financeiro-econômicas da municipalidade, fincam
raízes inclusive na órbita federal.
A Capital bandeirante, na observação sugestiva
de ilustre visitante americano, é a cidade que mais
cresce no mundo. Quem a conhece, sabe que nenhum
exagero informou tal assertiva, retrato fiel de uma
realidade que se ostenta à flor da pele da evidência.
O progresso apresenta-se, ao mesmo tempo,
como solução e criação de problemas, numa espiral
que, no tempo, trabalhada pela ciência, parece
buscar o incomensurável.
São Paulo, impulsionada a todo vapôr por uma
marcha progressiva impressionante, carrega o peso,
algumas vêzes quase insuportável, de graves
responsabilidades frente aos problemas daí nascentes.
Em tais emergências, em nome e à conta do
princípio da solidariedade nacional, nada mais justo
do que o imediato auxilio pelas mãos do Govêrno da
República.
2) Que na conjuntura atual precisa a
Municipalidade bandeirante socorrer-se da União,
para conseguir libertar-se dos grilhões da crise sem
precedentes que a avassala, não há e não pode
haver a menor dúvida, pois, já se constituiu como
fato pacificamente admitido não só pelos técnicos,
mas também, pela opinião pública.
Da
mesma
forma
e
como
natural contrapartida, vai ganhando corpo
de coisa julgada a proclamação dos que
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acham ser verdadeiro imperativo a imediata
concessão daquele auxilio.
A questão dos transportes coletivos na capital
paulista, interessando diretamente a grande massa
humana que movimenta o maior parque industrial da
Nação, configura um problema social situado na
linha vanguardeira da agenda em que estão
escalonadas as matérias dignas de mais urgente
atenção dos poderes públicos, inclusive e
principalmente, dos federais.
Em casos como êsse, seria miopia, já sem
remédio, pretender que se trata de questão local a
ser resolvida mediante o só concurso das fôrças
domésticas.
A já condenada distribuição de rendas,
instituída pela Constituição Federal, deixou ao
município, não a parte do pobre, mas,
verdadeiramente, a de miserável.
No caso dos pequenos municípios, ainda tem
sido possível resistir – e que heróica resistência –
pois, os problemas não se desenham com as
mesmas cores, extensão e profundidade daqueles
conhecidos pela cosmopolita São Paulo.
Nesta, que enfrenta questões maiores a mais
grave inclusive do que aquelas de âmbito estadual,
ou mesmo interestadual, inexiste possibilidade
financeira para alimentar, hàbilmente, a solução da
vasta, complexa e caríssima problemática dos
transportes coletivos.
3) Seria tropeçar em êrro imperdoável oporse aos argumentos que estamos alinhando,
mediante a afirmativa de que São Paulo não
precisa, eis que é uma cidade rica.
Já acentuamos que o progresso é um mestre
na criação de problemas.
Em seguida, mister se faz distinguir a riqueza
econômica da financeira, a pública da particular.
Ademais, na cumieira dos conceitos pacíficos,
lê-se que o entendimento do que seja riqueza é uma
função de diversos fatôres, todos situados no plano
da relatividade.
A um pai de família numerosa, por exemplo,
Cr$ 1.000.000,00 significa muito menos do que Cr$
500.000,00 nas mãos de um solteiro.
E São Paulo, no que importe ser
uma cidade grande, padece da mesma fragi-

lidade dos demais municípios, carregando, como
sobrecarga, a sua própria grandeza.
Em nome até do bom senso, é imperioso
que se acabe, de uma vez por tôdas, com essa
malfadada mística de que a capital bandeirante,
por ser rica, perdeu as credenciais ao auxílio
externo.
Não vamos julgar em função da fama, mas,
sim, atento à realidade.
Os cofres da Municipalidade paulista estão a
zero; e o que entra não dá e não pode dar, no atual
regime de partilha de rendas, para suprir ao colossal
volume das necessidades.
Na comparação entre os totais que entram e
saem, assentado o pressuposto da boa despesa,
reside a pedra de toque de avaliação da riqueza
financeira.
4) Na posição de maior centro industrial do
País, carrega a angular responsabilidade de grande
supridor de nosso mercado interno.
Daí sua vida refletir-se, segundo um avançado
entrosamento causal, em tôda a vida da comunidade
brasileira.
O que se passa em São Paulo interessa,
sobremaneira, a todo Brasil.
A simples ameaça de uma greve de maior
proporção, movimenta comerciantes, industriais e
consumidores de todos os rincões da pátria.
O desassombrado pioneirismo industrial
bandeirante está libertando nossa estrutura
econômica das injunções oriundas da dependência
externa.
O transporte coletivo é o traço de união
entre o trabalhador e a fábrica. Qualquer maior
distúrbio que o domine, determina inestimáveis
prejuízos à produção, que repercute em âmbito
nacional.
Auxiliar a solução do problema dos transportes
coletivos em São Paulo, é portanto, um dever de
solidariedade federativa que compete a União.
5) Não se diga, como oposição a medida
equacionada no projeto, que se trata de precedente,
e, como tal, desaconselhável.
A história orçamentário-financeira federal é
pródiga – como, de resto, não poderia deixar de sê-lo
– em exemplos símiles.
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Aliás, não precisa o concurso do passado,
uma vez que o presente nos fornece fatos
sugestivos.
As dotações distribuídas às Companhias de
navegação, em conformidade com o disposto no
decreto-lei número 2.100, de 7-2-51, destinadas,
inclusive, à cobertura de deficits, totalizam, no
presente orçamento, Cr$ 1.124.799.511,00.
No setor das ferrovias, para não ir muito
longe, citaremos duas, que recebem dos cofres
federais,
entre
outras
finalidades,
para
aparelhamento e cobertura de deficits, as seguintes
importâncias:
Viação Férrea Rio Grande do Sul – Cr$
159.378.010,00;
Estrada de Ferro Santa Catarina – Cr$
40.000.000,00.
Em esfera, por assim dizer, mais restrita,
inúmeros serviços locais termoelétricos recebem
auxílios federais, tais como o de Fortaleza – Cr$
30.000.000,00 – o de Terezina – Cr$
10.000.000,00 – o de Parnaíba – Cr$ 5.000.000,00
– e etc.
Diversos serviços locais da cidade do Rio de
Janeiro são inteiramente custeados pela receita da
União, num total que supera a casa dos três bilhões
de cruzeiros. Só com a iluminação a despesa vai a
Cr$ 132.000.000,00!
Ainda recentemente, à Companhia Estrada de
Ferro Mogiana, para superar, uma quadra de
aperturas financeiras, deferiu o Govêrno central
valioso auxílio, autorizado pela lei número 2.9781956.
As credenciais portadas pela CMTC, em
função
das
dificuldades
financeiras
que
experimenta à vista da magnitude de seus
problemas, colocam-na em posição previlegiada,
em cotejo com os exemplos arrolados, para
recebimento de auxílio federal.
Além disso, País em crise de crescimento, o
Brasil ainda não possui o acervo de uma técnica
financeiro-orçamentária estratificada em tôrno de
princípios rígidos.
O nosso orçamento, em sua parte variável
(nesta subemenda a legislação de curto prazo),
é um verdadeiro plano de medicina de pronto
socorro destinado a atender, inclusive à domicí-

lio (realizações diretas da União), às necessidades
de maiores realce e urgência em todo o território
nacional.
6) Por ser justa necessária e até mesmo
indispensável, a medida integrante desta proposição
– auxílio anual de Cr$ 200.000.000,00, durante um
quadriênio à Companhia Municipal de Transportes
Coletivos de São Paulo – há de merecer o
esclarecido e patriótico apoio do Congresso
Nacional.
Sala das Sessões, em 19 de junho de 1957. –
Lino de Mattos.
O SENHOR PRESIDENTE: – Vão ser lidos
dois requerimentos de informações.
São lidos e deferidos os seguintes
requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 240, DE 1957
Sr. Presidente:
A fim de esclarecer a opinião pública e, em
particular a dos cafeeicultores, sôbre a exata
aplicação dos recursos financeiros do Instituto
Brasileiro do Café, requeiro, à douta Mesa do
Senado Federal, as necessárias providências, a fim
de que o Senhor Ministro da Fazenda preste a esta
Casa do Congresso Nacional as informações
seguintes:
1º – Total da verba do Instituto Brasileiro do
Café destinada à “Campanha dos Cafés Finos”;
2º – Relação completa dos órgãos de
publicidade (Jornais, Revistas, Rádio, Televisão,
etc.) aos quais está sendo distribuída matéria paga
relativa à mencionada campanha com as respectivas
importâncias já pagas e por pagar;
3º – Relação das agências de propaganda
encarregadas, pelo I.B.C., da distribuição, aos
órgãos de publicidade, de matéria paga sôbre a
referida campanha, com as respectivas cotas
atribuídas a cada agência.
Sala das Sessões, em 19 de junho de 1957. –
Lino de Mattos.
REQUERIMENTO Nº 241, DE 1957
Requeiro,
Interno,
que,

nos
por

têrmos do Regimento
intermédio
da
Mesa,
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sejam solicitadas ao Senhor Ministro do Trabalho,
Indústria e Comércio as informações seguintes:
a) Por que razão, recebendo as Caixas de
Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários, com
sede centralizada na cidade do Recife, substancial
contribuição dos associados da Estrada de Ferro
Sampaio Correia, da Estrada de Ferro de Mossoró à
Souza, do pessoal de obras, dos funcionários do D.
S.E., aeroviários, Emprêsas de Fôrça e Luz e
pessoal dos Serviços Urbanos do Rio Grande do
Norte contudo, no que se refere a êsses segurados
ou previdenciários, não vêm operando no que se
refere ao seu bem estar social, estabelecendo,
todavia, um tratamento prioritário e descriminatório a
favor exclusivo dos que residem no Estado de
Pernambuco, com prejuízo daqueles;
b) se é de tal forma o descaso pelos
associados do Rio Grande do Norte, que, ainda
recentemente, o Agente das Caixas em Natal, viu-se
na contigência de negar àquele as vantagens de que
gozam em face do Decreto número 26.778, de 14 de
junho de 1949, cap. VIII, como o auxílio – funeral, de
modo a deixar sem atendimento a solicitação que se
lhe fizera para custeio do modesto enterro de um
segurado.
Sala das Sessões, em 19 de junho de 1957. –
Kerginaldo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Juracy
Magalhães, primeiro orador inscrito.
O SR. JURACY MAGALHÃES (lê o seguinte
discurso): – Sr. Presidente: Há um indisfarcável
clima de intranquilidade e de inquietação
perturbando a vida nacional.
O Govêrno da República perdeu, com a falta de
autoridade, o contrôle da situação militar. O Líder da
maioria na Câmara dos Deputados com a ligeireza que
Deus lhe deu, poreja ameaças a pretexto do que chama
“a estranha coincidência que neste momento assinala a
ocorrência de três fatos. “Ter sido inaugurado, com as
devidas homenagens, o mausoléu do grande brasileiro,
General Alcides Etchegoyen, sempre apontado,

em vida, pelo povo brasileiro, para as tarefas difíceis
que exigiam caráter e honestidade; e mais a atitude
de defesa do pundonor profissional por parte de
quatro honrados chefes militares contra a imputação
caluniosa que lhes fôra assacada num Boletim
Reservado do Ministério da Guerra; e, finalmente, a
publicação de um artigo do honrado líder da U.D.N.
na Câmara dos Deputados, em têrmos julgados
insultuosos ao Senhor Presidente da República;
êstes três fatos são, no dizer do líder derrotado no
processo de cassação do mandato de seu ilustre
antagonista, elos “da cadeia de agitações que
estamos vendo organizar-se para levar o País a um
clima de intranquilidade, propício à aventura golpista
tão do gôsto de alguns personagens novamente em
cena”. E por aí vai, de imaginação em imaginação,
de intriga em intriga, de ameaça em ameaça, até
falar claramente na hipótese de “quando a
tempestade lhes desabar sôbre a cabeça”, para
concluir, afinal, que “a advertência está feita, ouçamna os que tiverem ouvidos para ouvir”. Poderia dizer
mais, com aquela auto-suficiência que atingiu o
paroxismo do ridículo na histórica noite de 16 de
maio: “manda quem pode, obedece quem tem
juízo”...
Diante disso e depois disso, perguntaria à
Nação: em nome de quem são proferidas essas
ameaças, e a quem são elos dirigidas?
As Fôrças Armadas, por seus chefes
responsáveis, não podem ter autorizado o irrequieto
Deputado a aprofundar as dolorosas dissenções que
as dessangram e debilitam.
O Partido, que tenho a honra de presidir, a
gloriosa União Democrática Nacional, cujas origens
se confundem com a luta pelo restabelecimento das
liberdades democráticas e cuja atuação se processa
numa inflexível linha de defesa da legalidade e
que, ainda agora, tendo adotado, em sua convenção
nacional, uma linha de firme legalidade e de
enérgica oposição ao atual govêrno, que por sua
ineficiência tanto infelicita o país; o meu Partido
não permitirá que se difundam sem protesto,
essas intrigas, destinadas a justificar, talvez, um
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novo e premeditado eclipse no regime “do povo, pelo
povo e para a povo”.
Somos pela manutenção da legalidade.
Pregamos a necessidade de uma mudança nos
costumes políticos e administrativos. Lutaremos pela
transferência do poder ao nosso Partido, mas pelo
voto consciente de um eleitorado, escoimado dos
votos fantasmas, imune dos efeitos da corrupção e
isento da fraude.
Numa democracia é normal que o Partido que
exerce o poder se desgate, na defesa do interêsse
público, contra as pretenções individuais ou de
grupos, gerando o inevitável e necessário rotativismo
dos partidos, na direção da máquina do Estado. Mas,
o Govêrno que aí está, desgastou-se ràpidamente,
na incompetência administrativa, nos escândalos dos
contrabandos do “whisky a meio dólar” e das
televisões, no favoritismo mais desbragado no
provimento dos cargos públicos, a culminar na
nomeação de um mancebo de vinte anos para
polpudo cartório, só pela “coincidência”, esta sim,
uma assinalável “coincidência”, de ser o impúbere
tabelião noivo de uma sobrinha do Senhor
Presidente da República!... Atrofiou-se nos indultos
concedidos a falcatrueiros e a ratos das alfândegas
nacionais;
amesquinhou-se
no
estímulo
à
impunidade contra os ladrões dos dinheiros públicos;
e mais que tudo fez empobrecer e sofrer o povo, em
consequência da mais gritante incapacidade
administrativa. Falta pão nos lares e tranquilidade
nos espíritos.
E além de tôdas estas graves e imperdoáveis
faltas, não soube e não pôde combater a causa de
todos os males, inclusive do encarecimento da vida,
que é inflação galopante.
Queremos derrotar êsse govêrno nas urnas;
mas não pretendemos contribuir para que seja
diminuido de um só dia sequer, o mandato que não
honra.
Estas verdades temos proclamado desta tribuna e
nas praças pública, não as difundindo mais, e muito
mais, em nossas pregações, porque o rádio e a televisão
nos são práticamente inacessíveis, vedados que
nos foram pela “rôlha” de uma portaria ditatorial, que só

subsiste pela falta de sensibilidade do govêrno ao
respeito às liberdades democráticas.
Queremos “crescer para vencer”, através de
um maior e melhor esclarecimento da opinião pública
e de uma crescente identificação do nosso Partido
com os problemas do povo brasileiro, não apenas os
morais e jurídicos, mas também os econômicos e
sociais. Confiamos que a vitória consagrará os
nossos esforços, porque Deus ajuda aos que
trabalham. Não permitiremos, por isso mesmo, que o
Govêrno procure corrigir as falhas de sua evidente
debilidade e debilitação, as angústias de sua
carência de autoridade, mandando que seu líder
procure enredar nosso partido em intrigas e
conspiratas inexistentes e que apenas comprovam a
existência dos govêrnos incapazes.
Ninguém, mais que nós, deplora a dolorosa
desunião de nossas Fôrças Armadas, agravada pela
incapacidade do Govêrno de fazer valer a sua
autoridade, pelo prestígio de uma conduta
merecedora de respeito e aplauso.
O Govêrno, que vive a buscar e rebuscar atos
ou gestos infelizes nas atitudes da oposição, devia
ser o primeiro a reconhecer que o Senhor Ministro da
Guerra agiu mal ao transmitir aos seus subordinados
um mero boato, inaceitável pela lógica e pelos
precedentes das figuras militares que envolvia.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Com todo o
prazer.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Se Vossa
Excelência, militar dos mais briosos no comando de
uma tropa, recebesse informação reservada relativa
a qualquer alteração da ordem, não tomaria
providências também sigilosas para preservar o
Poder Público?
O SR. JURACY MAGALHÃES: – O aparte,
com que V. Exa. honra o meu discurso,
parece encomendado por mim. Como militar,
agiria exatamente como o fêz meu colega de
turma, o brilhante Coronel Augusto Cesar de
Castro Muniz de Aragão. Recebeu êle notícia
que lhe parecia infundada...
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O SR. ABELARDO JUREMA: – A notícia foilhe dada pelo seu superior hierárquico.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – ...ilógica, de
que quatro Oficiais Generais, dos mais brilhantes da
Fôrças Armadas, estariam tramando assassínio de
um colega; e deu, aos seus superiores hierárquicos,
a oportunidade de modificarem a comunicação, de
reverem a atitude, difundindo informação que não
podia ser transmitida sem mais profunda
investigação.
O SR. ABELARDO JUREMA: – A
comunicação foi em caráter reservado e preventiva.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – O fato de
haver sido transmitida em caráter reservado
justifica a atitude de um Coronel-Comandante de
Unidade, em dirigir, também em caráter reservado
aos seus superiores, pedido de confirmação ou
maiores
esclarecimentos
sôbre
acusação
formulada contra chefes militares que honram o
nosso país e honrariam as Fôrças Armadas de
qualquer Nação.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Permite V.
Exa. que continue meu aparte?
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Com muito
prazer.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Dentro dêsse
princípio, não haveria disciplina hierárquica se todos
os chefes, para adotarem uma providência,
preliminarmente a discutissem. Aliás, êsse
procedimento poderia tornar tardia ou mesmo
ineficiente a providência.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa. me
perdôe, mas o espírito partidário lhe pertuba o
raciocínio. Considera o nobre colega que, ao receber
um chefe militar ordem que lhe pareça absurda,
não lhe cabe o direito de fazer o que nós, nas Fôrças
Armadas,
chamamos
de
“ponderações
ao
Chefe”, isto é, pedido de esclarecimento sôbre se
há algo de real na comunicação recebida. Se,
acaso, o chefe a confirma, então lhe cabe dar
cumprimento; e mais: se sentir, no ambiente de sua
guarnição, a necessidade de providências imediatas

para
a
preservação
da
ordem,
êle,
espontaneamente, as tomará.
Quando o Coronel se dirigiu ao escalão
superior, foi porque sentiu não existir, no ambiente
em que vivia, qualquer possibilidade de atentado à
ordem pública.
O SR. ABELARDO JUREMA: – No setor que
ele comandava.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Exatamente.
O setor que comandava ditou-lhe a conduta. Não
podia agir em função do ambiente nacional; tinha de
cingir-se ao seu setor.
O SR. ABELARDO JUREMA: – A providência
do Titular da Pasta da Guerra foi de caráter geral e
reservada. Quer-me parecer que, há um ano – e V.
Exa. bem a conhecia, como todos nós a fisionomia
política da Nação exigia êsses cuidados. Minha
assertiva, no entanto, não implica qualquer dúvida
quanto a os nomes citados por V. Exa., como capazes
de garantir a ordem pública, ou incapaz de perturbá-la.
O
SR.
JURACY
MAGALHÃES:
–
Francamente; V. Exa. não considera que a defesa da
ordem pública consistiria na difusão de boato
atentatório à dignidade de qualquer oficial,
principalmente dos ilustres nomes que a seguir
referirei em meu discuso.
V. Exa. se coloca no ponto de vista de defender
uma atitude que não tem defesa. O êrro cometido pelo
General Teixeira Lott foi flagrante; foi um momento
infeliz. Há poucos dias V. Exa. classificou de infeliz o
gesto de um correligionário nosso...
O SR. ABELARDO JUREMA: – Classificação
dada, aliás pelo líder Afonso Arinos.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – ...admitindo
a classificação para um nosso companheiro, V. Exa.
vai-me permitir que eu considere infeliz a atitude
do Ministro da Guerra ao proceder da forma por que
o fêz. Pior que isso: incidiu em êrro, inclusive
agora. Quando aqueles militares apelam para
a Justiça, por que não vem o Sr. Ministro da Guerra
imediatamente a público declarar que, se tinha
algum juízo errôneo sôbre êsses companheiros, mo-
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dificou-o, com a evolução dos acontecimentos,
diante de novas informações e reexame das
imputações caluniosas que lhes foram feitas?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Creio que o
titular da pasta da Guerra foi surpreendido com essa
questão.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa. vê,
pelo rumo do meu discurso, que não desejo acender
a fogueira das paixões na minha classe. O sangue
que porventura seja derramado em decorrência
dêsse desentendimento muito mais me atingirá do
que a V. Exa.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Atingirá a
Nação inteira.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Sim; mas
muito mais àqueles que fizeram vida no meio de
companheiros que desejaria unidos e não
desavindos, como neste instante.
Se V. Exa. ouvir meu discurso até o fim,
naturalmente considerará seu aparte respondido na
sequência das palavras que proferirei. Por isso
mesmo defendo, perante o Senado, a tese, que figura
em vários Parlamentos do mundo, de que, quando um
Senador profere um statement, isto é, discurso escrito,
deve este ser ouvido até o fim; e sòmente depois
debatido em consequência de discursos ou pedidos
de esclarecimentos. Nosso Regimento permite a
intervenção através dos apartes, mas, muitas vêzes,
êsse processo regimental faz-nos perder o rumo, a
unidade da oração, com prejuízo de seu
conhecimento pela Nação, objetivo de todos nós.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Permite V.
Exa. outro aparte?
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Pois não.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Como todo o
Senado, estou ouvindo, com encantamento o
discurso de V. Exa e, à guisa de colaboração,
lembraria que, após sua leitura, V. Exa. pusesse a
questão em debate.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Com o
maior prazer.
Dizia eu, Sr. Presidente, comentanto
o ato do Sr. Ministro da Guerra que,

na minha opinião, S. Exa. agiu mal ao transmitir às
guarnições fato sem o menor fundamento. E –
acrescento – (Lendo) – que reincidiu no êrro, ao
punir o Coronel Augusto Cesar de Castro Muniz e
Aragão de integridade, isenção e competência
profissional inatacáveis, quando êsse brilhante oficial
deu aos seus chefes hierárquicos, a oportunidade de
corrigirem a injustiça atirada contra a honra militar de
homens do porte de Eduardo Gomes, Juarez Távora,
Amorim do Vale e Pena Boto, acusados de planejar
o assassinato de um colega, como o General
Henrique Lott!
Errou, ainda, o Senhor Ministro da Guerra,
quando permitiu que, por um ato de prepotência,
fôsse punido com prisão sem fazer serviço e
ofendido com palavras injuriosas, um General como
Ademar de Queiroz, por não ter comparecido a um
almoço numa fábrica, embora em homenagem ao
Senhor Presidente da República Seu dever militar
êle o cumprira integralmente, comparecendo ao
desembarque da autoridade visitante e lhe prestando
as devidas honras militares. A homenagem particular
de um fabricante de cimento ao inaugurar uma
fábrica já inaugurada, mesmo ao Presidente da
República, não obriga nenhum oficial a atender a
convite nesse sentido.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Fábrica já
inaugurada e em funcionamento havia dois
anos.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – São sempre
as coincidências das inaugurações do Presidente
Kubitschek.
O mais triste do episódio é que o mesmo chefe
militar, que puniu o General Ademar de Queiroz, por
uma razão duvidosa, deixava-se envolver em ruidoso
incidente, que culminou com a ausência de
representantes das Fôrças Armadas às homenagens
prestadas a ilustre Chefe de Nação amiga, em sua
visita ao glorioso Estado de São Paulo.
A Nação acompanha inquieta êsses fatos, que
denotam desunião e indisciplina nas Fôrças
Armadas, cujas tarefas constitucionais devem ser
cumpridas, à base de união e disciplina.
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As dificuldades existentes decorrem, em
grande parte, da crise de autoridade em que
mergulha o Govêrno mas não serão diminuidas ou
anuladas através de qualquer recurso à violência e à
ilegalidade, insinuada nas ridículas ameaças do
Líder da Maioria na Câmara dos Deputados.
Quanto a nós, da União Democrática Nacional,
essas ameaças em nada alteram e nem alterarão a
nossa conduta de exercer os nossos direitos, o que
faremos sem bravatas, mas com determinação,
guardando fidelidade ao Brasil e as instituições
democráticas, pois, mais do que nunca, estamos
convencidos do imperativo de fortalecer a legalidade
democrática, até mesmo porque, conforme a lição do
grande Ruy Barbosa, "fora da lei não há salvação".
(Fim de leitura).
Sr. Presidente, essas foram as considerações
que julguei do meu dever trazer à tribuna do Senado
e ao conhecimento da Nação, nesta hora grave que
o País atravessa.
Concedo agora ao meu ilustre contendor e
prezado amigo, Senador Abelardo Jurema, a
oportunidade pedida para reiniciar o debate, em que
sempre figura com extraordinário brilhantismo.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Muito
obrigado a V. Exa. Gostaria de fazer duas
perguntas: se êsse General, aliás, pertencente a
uma das famílias mais tradicionais da diplomacia
brasileira – Muniz de Aragão – duvidou da denúncia
secreta oferecida pelo titular da pasta da Guerra,
em face dos altos títulos das figuras nela
envolvidas, duvidou mais ainda do seu superior
hierárquico, o Ministro, que lhe fazia um aviso
reservado, com as devidas precauções. Quer-me
parecer que, se V. Exa. fôsse Ministro da Guerra,
tomaria, sem dúvida, iguais providências, porque,
de futuro, poderia ser acusado de criminoso por
omissão, isto é, de conhecendo da denúncia, não
haver adotado as medidas necessárias. Não se veja
nestas palavras prejulgamento daquêlas grandes
figuras das Fôrças Armadas brasileiras, a respeito
das quais tôda a Nação concorda com os elogios
que lhes faz V. Exa. O Brigadeiro Eduardo Go-

mes, por exemplo, é um vulto nacional respeitado e
acatado por tôda a opinião pública.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Respondo a
V. Exa. com todo o prazer. Se o Ministro da Guerra
houvesse transmitido as guarnições militares do País
a notícia da inquietação reinante e a possibilidade de
um golpe armado dirigido pelas ilustres figuras que
citei desta tribuna, teria agido como chefe previdente,
que não deseja, no futuro, merecer a acusação de
descuidado. Tendo,
entretanto, veiculado
a
informação infamante de que aquêles seus colegas
lhe estariam tramando assassínio, S. Exa. procedeu
sem aquela prudência mínima que deve adornar as
atitudes do verdadeiro chefe militar, principalmente
com o passado profissional do General Henrique
Dufles Batista Teixeira Lott.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – A
gravidade do caso está exatamente no fato de que a
pessoa em causa, pelo seu passado, não permitia se
emprestasse veracidade a notícia dessa ordem, a
êsse boato de todo inverossímil.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – O aparte de
V. Exa. reforça a resposta que dei ao nobre colega
Abelardo Jurema, Senador, como V. Exa., pelo
glorioso Estado da Paraíba. Aguardarei, agora, que
S. Exa formule a outra pergunta com que me deseja
honrar.
O SR. ABELARDO JUREMA: – A outra
pergunta, nobre Senador Juracy Magalhães, referese ao caso abordado por V. Exa., do Oficial General
que não compareceu a certo banquete. V Exa. falou
a propósito da disciplina, hierarquia, união, enfim das
Fôrças Armadas, desejo, aliás, comum de todo o
povo brasileiro. Pois bem. Não considera o
Presidente da República o Chefe Supremo das
Fôrças Armadas?
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Exatamente.
Essa, a posição constitucional do Presidente da
República, da qual êle não se afasta senão por um
ato subversivo; e êsse ato não conta com a
colaboração do meu Partido.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Folgo em
ouvir a declaração de V. Exa.
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O SR. JURACY MAGALHÃES: – Ouça,
portanto, V. Exa., de minha parte, a afirmação de
que o Presidente da República é o Chefe
constitucional das Fôrças Armadas. E daí?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Deve,
portanto, receber as continências de estilo de todos
os oficiais generais. As dissensões passadas não
podem perturbar os têrmos de disciplina, dentro do
regulamento do Exército e da Constituição.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – O nobre
colega tem inteira razão e formulou a pergunta em
moldes tais que vou responder exatamente com as
suas palavras.
Um Comandante de guarnição, ciente da
chegada do Presidente da República, tem o dever de
lhe prestar as honras militares, comparecer ao
desembarque e participar de todos os atos oficiais
determinados pela presença do Primeiro Magistrado
da Nação. Foi exatamente o que fêz o General
Ademar de Queiroz. Devo dizer a V. Exa. que, até
anteontem estive em dúvida quanto à atitude dêsse
Oficial-General. Parecera-me que êsse ilustre
camarada e eminentes profissional teria agido,
cedendo a paixões pessoais e infringira e disciplina
do Exército.
Encontrando, por caso, no aeroporto de São
Paulo, um companheiro, tive a notícia exata de como
realmente se passaram os fatos.
O General Ademar de Queiroz cumpriu todos
os seus deveres de militar; prestou as honras
devidas ao Presidente da República, compareceu to
seu desembarque; e quando consultado pelo seu
Comandante imediato, que era o Comandante da
Região, se iria ao almoço, declarou que não, porque
era um ato de aprêço pessoal que êle só deveria
praticar se existisse êsse aprêço; mas um homem
que havia sido maltratado, como êle o foi, passando
mais de um ano sem qualquer comissão, não se
julgava obrigado a praticar atos de deferência
pessoal, que, no seu entender, não sabiam no caso:
Êsse exatamente o procedimento do General
Ademar de Queiroz; tomou essa atitude sem nenhuma
jactância, sem nenhuma quebra da boa educação

civil ou militar. E foi punido – isso sim, é lamentável –
como velho profissional do passado fazia com os
soldados que se demandavam na prática de atos
contrários à boa moral e aos bons costumes. O
Exército hoje não comporta mais que um chefe, que
não aproveita mesmo um ato de disciplina dos seus
subordinados para atacar-lhe a honra profissional,
quanto mais para injuriá-los. O chefe, em face dos
regulamentos militares, deve e tem obrigação de
aplicar serenamente os textos frios da lei e dos
regulamentos. Não compreendo por isso, como,
além de ter sido injustamente punido, tenha o Senhor
Ministro da Guerra apoiado o ilustre General
Comandante do II Exército em São Paulo que, pouco
depois, numa triste e lamentável circunstância, era
levado a praticar ato de muito maior indisciplina,
deixando de comparecer a tôdas as festas da
recepção ao Presidente Craveiro Lopes.
Faço uma análise serena a fria dêsse
episódio, porque sòmente desejo contribuir para a
melhor união e o maior entendimento entre as
Fôrças Armadas.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Permite-me
V. Exa. uma terceira pergunta em conseqüência
dêsse seu esclarecimento?
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Com muito
prazer. Só peço a Vossa Excelência que seja rápido,
pois já estou infringindo o compromisso assumido
com meus velhos e queridos companheiros,
Senadores Othon Mäder e Attílio Vivacqua, de que
ocuparia a tribuna por pouco tempo. Acreditava eu
não precisar de mais de dez minutos; e há meia hora
estou falando.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Comprometome com V. Exa. a fazer uma pergunta ligeira.
Não conheço o regulamento militar; mas na
administração pública, dentro do Estatuto, de tôdas
as penalidades cabem recurso. Nunca, um alto ou
pequeno funcionário recorre às tribunas públicas,
para se queixar dos atos da administração, porque
dispõe dos caminhos normais, até que seja
reconhecida ou não sua inocência na penalidade
aplicada. Os debates públicos, pela impren-
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sa, sôbre assuntos de interêsse interno das Fôrças
Armadas, não quebram a disciplina, nem o clima da
harmonia que deve existir entre essas fôrças que
asseguram e garantem a manutenção da integridade
nacional e a ordem?
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Nobre
Senador Abelardo Jurema, acredito que V. Exa. não
esteja intencionalmente injuriando a probidade
profissional do General Ademar de Queiroz.
O SR. ABELARDO JUREMA: – De modo
algum. Não tenho nenhum sentido a êsse respeito.
Êsse caso não veio para aqui pelas mãos de V. Exa.
Está na imprensa.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Aquêle
militar tem em mim um velho amigo, um antigo
companheiro, seu sucessor nas funções de Adido
Militar em Washington, que êle honrou como todos
os outros postos que exerceu no Exército. A mim não
se dirigiu, pedindo qualquer coisa; minha atitude
nesta tribuna é absolutamente espontânea, como
espontânea deve ter sido a de todos aquêles que
trataram da situação dificil em que êle se encontra.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Não tive essa
intenção.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Nunca
essas pessoas terão atendido a uma sugestão ou
pedido do General Ademar de Queiroz. Espero que
V. Exa. faça justiça à formação profissional dêsse
ilustre militar; e não suponha que qualquer discussão
pública em tôrno de seu problema disciplinar esteja
sendo promovida por solicitação ou insinuação de S.
Exa.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Acredito nas
palavras de V. Exa.; e não tive essa intenção.
Quando V. Exa. veio à tribuna do Senado ventilar o
assunto, já tôda a imprensa o havia focalizado. Não
quis afirmar – nem afirmarei – que o General Ademar
de Queiroz tivesse promovido tal discussão.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – A pergunta
de V. Exa., estabelecendo comparação entre o
procedimento de funcionários militares e civis, em
igual circunstâncias, encobre, implìcitamente,

uma injúria ao General Ademar de Queiroz. Pareceume, portanto, necessário repor o assunto nos rumos
que permitissem ao nobre colega a prática de ato de
justiça.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Êsses
comentários partiram de vários jornais da Oposição,
que se deveriam eximir de tais apreciações, até que
os homens do Exército chegassem às últimas
instâncias, peticionando seus direitos.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Quando V.
Exa. conseguir elaborar êsse código de ética para os
jornais da Oposição, não se esqueça de fazê-lo
também para os do Govêrno.
O SR. ABELARDO JUREMA: – No dia em
que pertencer à Oposição, agirei assim.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O nobre orador
permite um aparte?
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Pois não.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – A chegada do
Presidente Juscelino Kubitschek foi comunicada ao
Comando da Brigada, isto é, ao General Ademar de
Queiroz, e ao Comandante da Flotilha do Ladário,
Almirante Muniz Freire, apenas na véspera. Naquela
oportunidade não sòmente as Fôrças da Marinha de
Guerra, como, também, as da Brigada, prestaram ao
Presidente da República tôdas as honras militares a
que tinha direito. Nesse dia, houve um almôço,
oferecido pelos diretores da fábrica de cimento
existente em Corumbá. Tive oportunidade de ver um
dos convites, no qual se lia que, em virtude da
inauguração de novos serviços da fábrica, seus
diretores resolveram oferecer um almôço, que seria
honrado com a presença do Sr. Presidente da
República. Não se tratava, portanto, de homenagem
direta ao Chefe da Nação; mas de simples almôço
honrado com a sua presença.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Era um
almôço particular.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Sim. Tive
conhecimento dêsse almôço através de convidados
dos diretores da fábrica, os quais aproveitaram o
ensejo da presença do Sr. Juscelino Kubitschek em Co-
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rumbá para inaugurarem novos serviços instalados
naquele estabelecimento. Os convites foram de
caráter particular, sem qualquer cunho oficial. Daí o
fato do Comandante da Brigada não se julgar
obrigado a comparecer, como também o
Comandante da Flotilha que, aliás, não sofreu
punição alguma.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Agradeço o
esclarecimento complementar de ilustre Líder da
minha bancada, especialmente por ter focalizado
essa justiça de dois pesos e duas medidas usada no
atual Govêrno, a qual evidencia a ausência, no setor
militar de elemento essencial à boa ordem
administrativa: a coordenação.
Com estas palavras, Sr. Presidente, acredito
ter trazido ao Senado e à Nação minha
contribuição para o conhecimento mais amplo da
situação de crise política, crise militar, crise moral
e administrativa que, neste momento, ameaça
subverter as instituições. Acredito, no entanto,
mais ainda, na resistência moral das fôrças vivas
do País, para que a tempestade anunciada pelo
Líder da Maioria na Câmara dos Deputados não se
desencadeie; e o Brasil saia desta emergência
com
as
instituições
democráticas
mais
revigoradas, em busca de seus mais gloriosos
destinos. (Muito bem; muito bem. Palmas. O
orador é cumprimentado).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Attílio Vivacqua, por cessão do nobre
Senador Kerginaldo Cavalcanti.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA (lê seguinte
discurso): – Senhor Presidente.
Venho submeter à apreciação da Casa um
projeto instituindo o Plano de Valorização das
Ilhas da Trindade e Martin Vaz e subscrito
também por ilustres colegas. O Plano tem por fim
atividades, obras e empreendimentos destinados
a integrar essas ilhas oceânicas na economia do
país e no seu sistema de defesa. Parcelas
atlânticas do território capixaba, sentinelas
avançadas da nossa soberania assumem
especial importância sob o aspecto militar,
econômico e científico.

Ao Iado do aproveitamento dos seus recursos
naturais, dentre êles sua riqueza pesqueira, sobressai
seu papel na segurança das áreas marítimas vitais do
Atlântico Sul e destaca-se sua posição privilegiada e
fundamental para a instalação de uma Base aéronaval. Não se esconde mais do destino que lhe está
reservado na era das armas atômicas, como ponto
indicado para contrôle e pista de teleguiados, o que
deve alertar a consciência patriótica da Nação. E por
isto cabe relembrar a intransigente e gloriosa atitude
do povo e do Govêrno brasileiros no incidente da
ocupação de Trindade pela Inglaterra, em 1895. O
grande Presidente Prudente de Morais e o insígne
jurista Carlos de Carvalho, Ministro do Exterior,
incarnando
o
sentimento
de
dignidade
e
independência da Nação desarmada e ainda
combatida pela crise da implantação do Regime
Republicano, enfrentaram, então, o imenso e
ameaçador poderio da Inglaterra, no esplendor do
reinado da Rainha Victoria e no auge do imperialismo
construido pelo gênio político de Disraeli e seguido por
Lord Salisbury, o mais temido estadista do seu tempo.
A restituição da Ilha da Trindade ao Brasil,
considerado, segundo Rodrigo Otávio, o mais
brilhante triunfo da nossa diplomacia, é um dos
capítulos mais altos e emocionantes da nossa
história de povo livre e independente.
Trindade foi selecionada como um dos
principais campos de observações e pesquisas no
Ano Geofísico Internacional, que, como disse William
Barry Furlong, deverá proporcionar as investigações e
as descobertas mais profundas e importantes da
história da ciência física nos próximos cinqüenta anos.
O ilhote ermo e longínquo, que a fantasia
popular ainda envolve no mistério da lenda,
congregará o mais alto aerópago de cientistas e
técnicos de nossos dias, no qual o Brasil participará
eficiente e brilhantemente através de consagrados
valores da Marinha de Guerra e de outros expoentes
de nossa cultura científica.
Trindade tornou-se, por todos êsses
transcendentais
motivos,
um
dos
mais
sensíveis e empolgantes centros de interêsse
geopolítico
mundial
o
que
se
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verifica sem, entretanto, a viva repercussão que já
deveria ter alcançado no seio da opinião pública.
O Projeto declara no seu art. 3º que o Plano
de Valorização da Ilha da Trindade compreenderá,
também, a plantaforma submarina, das Ilhas
Trindade e Martin Vaz.
A regra de Direito Internacional, já consagrada
na época de Grocio e Bynkershock, baseada no
critério do mar territorial limitado a três milhas, não
predomina
unânime,
como
reconheceu
a
Conferência de Codificação, reunida em Haya, de
1950.
Em 28 de setembro de 1945, o Presidente dos
Estados Unidos da América do Norte, tendo em vista
o interêsse da preservação e exploração das
riquezas petrolíferas submarinas, lançou a célebre
proclamação na qual considera que os recursos
naturais do subsolo e do fundo do mar da Plataforma
Continental, subjacente ao alto mar e contígua às
cotas dos Estados Unidos, pertencem ao dito país,
sujeitos à sua jurisdição e contrôle. Essa radical
transformação do arcaico princípio das três milhas foi
um ponto de partida decisivo para uma série de atos
no sentido dessa transformação. Diversos países
reivindicaram direitos de soberania sôbre o solo e
subsolo, águas e espaço aéreo e estratosférico de
sua plataforma ou socalco continental e insular
(México, Panamá, Argentina, Chile, Peru, Costa
Rica, Guatemala Nicaragua São Salvador e Brasil
êste, pelo Decreto de 8 de novembro de 1950.
AIguns dêsses países pretenderam estender a
sua soberania e jurisdição à plantaforma continental
e insular até 300 milhas do litoral e ao redor das
Ilhas.
O Conselho Interamericano de Jurisconsultos
em uma reunião realizada no Rio de Janeiro, do dia
22 de maio a 15 de junho de 1950, elaborou, com o
dissentimento dos delegados do Brasil, Francisco
Campos, José Joaquim Caicedo Castilha e Georges
H. Owen, um projeto de convenção sôbre a matéria,
objetivando continentalizar e, talvez mais tarde,
universalizar a norma.

O art. 1º desse projeto dispõe:
"Os Estados signatários reconhecem que o
direito internacional atual concede à nação marítima a
soberania exclusiva sôbre o solo, subsolo, águas e
espaço aéreo e estratosférico de sua plataforma
continental, e que a dita soberania privativa se exerce
sem nenhum requisito de ocupação real ou vital".
Não se trata de uma regra uniforme. Cabe,
todavia, considerar que os Estados marítimos da
América estão acordes no ponto essencial do
reconhecimento da soberania sôbre a plataforma
continental e insular, de modo a assegurar uma nova
e maior extensão ao conceito de mar territorial,
determinada pelo progresso e pela necessidade de
proteção e exploração de fontes vitais de produção.
Tendo em atenção todos êstes irrecusáveis motivos,
e a adesão do Brasil ao princípio de Direito
Internacional em aprêço, julgamos indispensável a
disposição do projeto referente à plataforma insular,
como zonas integrantes do Plano de Valorização da
Ilha da Trindade.
Sob a designação de Trindade se
compreendem, geralmente, como observou Rocha
Pombo, a ilha principal assim denominada, com uma
área de cerca de 9,5 quilômetros quadrados e o
chamado Arquipélago de Martin Vaz, constituido das
ilhotas Norte e Sul, estas com uma área aproximada
de
9,8
e
0,09
quilômetros
quadrados,
respectivamente, partes integrantes do Estado do
Espírito Santo. Ficam situadas a 1.140 quilômetros
da costa brasileira, no mesmo paralelo da cidade de
Vitória, com as seguintes coordenadas geográficas:
Latitude Sul – 20º 30' 19" 809;
Longitude Oeste – 29º 18' 48" 516 (Dados do
Relatório
dos
Capitães-tenentes
Maximiliano
Fonseca e Paulo Pedro Pragana, apresentados pelo
Doutor Paulo de Assis Ribeiro "Expedição à Ilha da
Trindade", na Revista Brasileira de Geografia, Ano
XIII, número 2, páginas 307 e 308).
Cabe assinalar a impropriedade da denominação
Trinidad, visada com relação à Ilha da Trindade,
em cartas e compêndios geográficos e outros traba-
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lhos estrangeiros, como se vê em, Encvclopaedia
Britânica", vol. 22 vb Trinidad.
A Ilha da Trindade primitivamente denominada
Ascenção foi descoberta segundo uns, em 1501 por
João da Nova, quando navegava para a India ou,
segundo outros, por Estêvão da Gama, companheiro
de expedição de Vasco da Gama. Dizem as crônicas
que as ilhas da Trindade e Martins Vaz, foram
doadas, em 1539, a Belchior Carvalho.
A Ilha da Trindade permaneceu ainda, até
nossos dias como cobiçado esconderijo de fabulosos
tesouros que, ali, teriam sido depositados por piratas.
Em busca dêsses sonhados tesouros foram
empreendidas entre 1876 e 1916 doze expedições
àquele longíquo sítio atlântico. Marques Peixoto
narra essas expedições em sua Memória História,
publicada no Arquivo Nacional, vol. XXVIII, de 1932,
à pág. 5, e a elas alude Ruy Vieira da Cunha em seu
louvado opúsculo à Ilha da Trindade e a
Desapropriação por Utilidade Internacional.
A Ilha deserta e fascinante com seus arcanos,
inspirou ao brilhante escritor Adelpho Monjardin o
romance "O Tesouro da Ilha da Trindade".
A Ilha da Trindade está ligada a importantes
episódios internacionais. Dela se apossou, em 1700,
em nome do Govêrno inglês, o Capitão Edmund Halley.
Em 1781 registra-se nova tentativa dos inglêses para
ocupá-la, repetida em 1782. Foi ordenado, então, ao
Vice-Rei do Brasil, Luiz de Vasconcelos, que mandasse
uma fôrça armada a fim de expelir os invasores, eis
que a Ilha era inquestionàvelmente considerada do
domínio português.
Em virtude do protesto de Portugal foi a Ilha
desocupada e entregue a uma guarnição, que nela
permaneceu até 1797, e da qual participaram
naturais do Brasil.
O Vice-Rei cumprira a ordem da Metrópole,
apesar da veemente objeção que fizera no sentido da
inutilidade da Ilha, cujo papel para a Navegação, por êle
não pressentido, já a tornara cobiçada pela Inglaterra.
"Desde os primeiros anos depois da
independência se começou, escrevia, em
1884, Moreira Pinto, a compreender que

a Trindade estava destinada a, num futuro próximo,
representar um papel importante nas comunicações
entre o velho continente e o sul da América. Primeiro
apareceu a idéia de tomar água na Ilha da Trindade
e depois, com o estabelecimento da navegação a
vapor, veio o projeto do carvão. As vantagens que
traria à realização desta idéia são manifestas.
Diversas visitas feitas durante o Império provam que,
ainda que vagamente, se principiava a sentir a
necessidade de estudar aquela Ilha e de ver que
aproveitamento se lhe poderia dar.
A Ilha da Trindade, a que a navegação havia
de trazer ainda maiores contribuições para o seu
destino, já não era inútil; apreciáveis utilidades
possuía já. Hoje, estabelecidas as linhas regulares
de vapores entre a Europa e uma parte importante
da América do Sul; havendo um movimento marítimo
enorme que precisa ser feito pela Trindade;
conhecidas as indústrias que ali se podem instalar,
como a do sal e a da pesca, esta Ilha adquiriu uma
importância superior à que era de prever. A
proposição geográfica assegura o seu futuro. Esta
ordem de idéias define claramente, desde que se
começou a falar na possibilidade de fazer, com uma
despesa relativamente pequena, um pôrto de abrigo
na enseada da ponta sudoeste".
Estas razões e circunstâncias bem explicam
o interêsse pela Trindade da maior potência de
então.
Em janeiro de 1895, o comandante da nau
Baracouta, que representava a invencível "Home
Fleet", plantava nas Ilhas da Trindade e Martin Vaz a
bandeira inglêsa, as quais foram, assim,
oficialmente, incorporadas ao Império Britânico. A
notícia desse fato, chegada ao Brasil sòmente em
junho do mesmo ano, provocou enorme agitação no
seio da opinião pública. Era um abusivo ato de fôrça
da nação mais poderosa da época, quando a
Inglaterra, sob o esplendor da era Vitoriana,
consolidava, orgulhosa, o imperialismo implantado
por
Disraeli,
e
cujos
princípios
lançara,
desafiadoramente, em 28 de junho de 1872, no
célebre discurso proferido no Palácio de Cristal.
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O Brasil era, então, considerado, na ordem
internacional, um "non entity", como assinalou o
Embaixador Teixeira Soares ("Jornal do Comércio",
de 23 de novembro de 1949).
Lord
Salisbury,
sucessor
da
política
imperialista de Disraeli e na chefia do Partido
Conservador, tentava justificar a violência da
onipotente Albion com a alegação de que se tratava
de um território abandonado.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Lamento comunicar ao nobre orador
que está por se esgotar a hora do Expediente.
O SR. JURACY MAGALHÃES (pela
ordem): – Senhor Presidente, peço a Vossa
Excelência consulte o Plenário sôbre se concede
ao nobre Senador Attílio Vivacqua o tempo
regimental necessário para concluir o seu
discurso.
O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de
ouvir o Requerimento formulado pelo nobre
Senador Juracy Magalhães. Os Senhores
Senadores que o aprovam, queiram conservar-se
sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Continua com a palavra o nobre Senador
Attílio Vivacqua.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Senhor
Presidente, agradeço ao nobre colega, Senador
Juracy Magalhães, a gentileza do requerimento e, ao
Plenário, a sua aprovação. (Lendo):
Afirmava que o valor da Ilha derivava do
"progresso da ciência e do espírito de emprêsa",
pois, dizia: "é o único lugar da Terra que pode
servir de ponto de amarração para um cabo
telegráfico ao Sul do Equador, que cruza do velho
para o novo mundo". E, num tremendo realismo,
que era uma antecipação da doutrina do espaço
vital, sustentava: "onde, por condições naturais, a
comodidade e os interêsses de vastas populações
dependerem de se dar um lugar da superfície da
Terra o uso para o qual tem especial e singular
aptidão, é levar muito longe o princípio de sobe-

rania e pretender que os donos dêsse lugar da Terra
terão o direito de declarar que não se lhe dará
naquele uso em nenhumas condições e de retirá-lo
do serviço de humanidade".
A incorporação da Trindade ao Império
Britânico, o combate à doutrina de Monroe,
enfrentando o presidente Cleveland, a conquista do
Transvaal são capítulos da continuação do
imperialismo disraeliano de que Lord Salisbury se
tornara o mais enérgico e temido representante.
Foi, por isto mesmo, que na questão da
Trindade se agigantaram os nossos estadistas na
estatura moral e patriótica do Presidente Prudente de
Morais e do Ministro do Exterior Carlos de Carvalho,
encarnando o sentimento de dignidade e de
patriotismo do povo brasileiro.
Prudente de Morais e Carlos de Carvalho,
confiantes no respeito ao princípio jurídico da
soberania e fortalecidos na autoridade moral da
energia com que eram capazes de defender êsse
princípio, não recuaram ante o argumento, hoje
constantemente invocado como suprema razão para
transigir ou capitular – o perigo de contrariar os
grandes, os chamados "arbitri mundi". E, assim,
desafiaram honrosamente a senhora dos mares e a
maior potência imperialista daquele tempo.
A atitude de Carlos de Carvalho, em face ao
arrogante e poderoso Lord Salisbury, é uma lição de
altivez e independência que, nestes dias de hesitação
e tibieza de nossa diplomacia, deve ser relembrado e
constituir objeto de profunda meditação.
A Inglaterra propôs uma solução arbitral,
insinuando que devolveria as ilhas se fôssem utilizadas
para instalação de cabo submarino, por uma
companhia inglêsa. O Brasil repeliu essa proposta por
não admitir qualquer dúvida quanto à nossa soberania.
Dizia a enérgica e sobranceira nota do Itamarati: "Se o
Govêrno brasileiro aceitasse a proposta, depois da
justificação
do
pretendido
título
da
GrãBretanha, concorreria para tornar duvidosos princípios
absolutos de direito e autorizaria debate sôbre
uma tese que incidentemente lançada é gravíssima
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ameaça à soberania das nações de extenso território
e escassos meios de utilizá-lo".
A mediação de Portugal, promovida por D.
Carlos I, resultou no integral reconhecimento dos
nossos direitos. A 21 de agôsto de 1896 a Legação
Portuguesa comunicava à Chancelaria Brasileira que
o cruzador Baracouta, o mesmo que levara a
expedição de 1895, partira para a Trindade, a fim de
apagar os sinais da ocupação inglêsa. Em 24 de
janeiro de 1897, a tripulação do navio-escola
Benjamin Constant cumpria, sob os aplausos da
Nação, a missão de plantar na Ilha da Trindade o
marco de bronze que, naquela ponta avançada da
Pátria assinala a soberania brasileira.
Na defesa dos direitos do Brasil revestiu-se de
importância decisiva a documentação da jurisdição
da Província do Espírito Santo sôbre essas ilhas.
As ilhas da Trindade e Martin Vaz, pertenciam
ao território da Província do Espírito Santo, conforme
a tradição cartográfica e geográfica (Coreografia
Brazílica de Ayres do Casal; Dicionário Geográfico,
Histórico, Histórico Descritivo do Império do Brasil,
de J. C. R. Millet de Saint-Adolphe, tradução do Dr.
Caetano Lopes de Moura, edição de 1845) e,
consoante reconheceu o Govêrno Imperial no
Decreto número 9.334, de 29 de novembro de 1884.
Proclamada a República, passaram a integrar no
território do Espírito Santo, nos têrmos da
Constituição Federal de 1891, o que no incidente
diplomático da Trindade, foi solenemente afirmado
pelo Govêrno Federal, como base fundamental de
sua argumentação contra a ocupação britânica.
Nas publicações do Conselho Nacional de
Geografia e no Anuário do Itamarati, sob o título
"Brasil", sempre figuraram como parte integrante do
Espírito Santo as referidas ilhas.
A Lei Orçamentária número 2.135, de 14 de
dezembro de 1953, de acôrdo com emenda de nossa
autoria, consignando verbas para obras na Ilha da
Trindade, considerou-a situada no Espírito Santo, o
que é uma definitiva reafirmação do direito daquele
Estado.

Foi com base nesses direitos históricos e no
solene reconhecimento da União que a Assembléia
Legislativa do Espírito Santa as incorporou ao
Município de Vitória, em virtude da Lei Estadual
número 732, de 11 de setembro de 1953 ("Diário
Oficial do Estado", de 15-8-1953).
A Emenda Constitucional apresentada pelo
eminente Deputado Aureliano Leite, pretendendo
colocar as ilhas oceânicas coma entidades
componentes da União, ao lado dos Estados,
Territórios e Distrito Federal, não mereceu acolhida.
Entretanto, estando a Ilha da Trindade e o ato de
Martin Vaz debaixo da jurisdição do Espírito Santo,
como parte do seu território, não seria possível uma
Reforma Constitucional colimando desmembrá-los
daquele Estado. Em que pese a autoridade do ilustre
parlamentar, a citada Emenda Constitucional,
importando em afetar, sem observância dessa regra
indeclinável, a composição da Federação, não
poderia, por isto mesmo, ser admitida como objeto
de deliberação (parágrafo 6º do artigo 217 da
Constituição Federal).
As expedições à Ilha da Trindade, algumas
envolvendo interêsse militar, trouxeram útil contribuição
para a análise regional, geográfica e tropical, bem
como, à avaliação de sua crescente importância. A
primeira informação sôbre pesquisas na Ilha da
Trindade reportam-se às instruções dada por D. Luiz de
Vasconcelos e Souza, em 1871, ao Primeiro
Comandante Capitão Manoel Rodrigues e Silva.
Diversos cientistas visitaram-na no século XIX,
dentre êles. John Murray, H. Moseley, Willemoes –
Suhm, Tizard e J. Y. Bucchanan.
Das
expedições
feitas
posteriormente,
destacam-se a do Museu de Nova Iorque (1912); a
da Marinha de Guerra (1914); a do Museu Nacional
do Professor Bruno Lobo; as da Marinha de Guerra
para os levantamentos (1917 e 1944); a do saudoso
Ministro João Alberto, com a colaboração do Doutor
Paulo de Assis Ribeiro, Professor Paulo Vagelar e
outros cientistas (1950 – Revista Brasileira de
Geografia, ano XIII, número 2); a do Instituto Paulis-
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ta de Oceanografia; a da Marinha de Guerra, dirigida
pelo Comandante Paulo Moreira e Silva, Diretor do
Departamento de Geofísica; preparatória da
participação do Brasil no Ano Geofísico Internacional
(1957), de acôrdo com o programa elaborado pela
Diretoria de Hidrografia e Navegação e dirigido por
outro renomado oceanógrafo, o Almirante Jorge Leite.
Será uma das mais valiosas cooperações que o
Brasil prestará ao Ano Geofísico Internacional, através
dos técnicos e cientistas da nossa Marinha de Guerra.
Trindade já invadida por uma ocupação científica,
figurará entre os setores de observação e investigação
mais importantes do Planeta, conforme se verifica pelo
seguinte programa de trabalho, já divulgado.
TRIÂNGULO TRINDADE-ABROLHOS-CABO
FRIO – com cêrca de 60 estações oceanográficas
completas, permitindo determinar a circulação, a
topografia e a geologia do fundo, os fundos piscosos
arrastáveis, a distribuição de propriedades, nitratos,
fosfatos,
oxigênio,
etc.,
conhecimentos
indispensáveis ao planejamento racional da pesca,
que procurará, nesta área próxima, assegurar, no
futuro, o abastecimento do Rio de Janeiro.
Grupo "Metereologia" – para realizar o estudo
da Massa Tropical Marítima, cujos deslocamentos
determinam o tempo na Costa Sul do Brasil e podem
permitir a previsão a longo prazo;
Grupo "Oceanografia" – para realizar o estudo
da maré oceânica e da hidrologia das águas atlânticas;
Grupo "Geofísica" – para realizar a
prospecção da Ilha (geologia, minerais radioativos ou
de interêsse estratégico, variações magnéticas,
gravimétricas, raios cósmicos, etc.).
A Ilha da Trindade dispõe de espaço
adequado para atender à sua destinação estratégica
e de possibilidades para o seu aproveitamento
agrícola e industrial.
Sua superfície, como já dissemos, é de cêrca
de 9,5 quilômetros quadrados e seu comprimento e
maior largura são, respectivamente, de 6 a 2,4
quilômetros.

Já está superada, na consciência coletiva, a
noção geográfica de que ela é apenas um estéril
maciço vulcânico, perdido na imensidade do oceano,
repontando nos seus 22 picos destacados na
eminência altaneira do Desejado (600 m), Trindade
(580 m), São Bonifácio (570 m), Verde (553 m),
Vermelho (515 m), Branco (470 m), Obelisco
Grasinas (430 m), Pico do Castelo (323 m) Pão de
Açúcar (390 m), Monumento (270 m).
É dotada de nascentes perenes elemento vital
que falta a muitas ilhas estratégicas. Êsses
mananciais e as águas de origem pluvial asseguram
o abastecimento para o uso doméstico e para um
sistema de irrigação. Seus terrenos se prestam à
cultura de cereais, à horticultura, à fruticultura e foi
considerada lugar sobremodo apropriado como
estação para a cria de gado, pois não existem
bernes ou insetos que ataquem aos rebanhos. Seus
chapadões e encostas são revestidos de gramíneas
nativas. Seu clima é ameno. Alvinitentes e formosas
praias, montanhas de píncaros cinzentos, formam a
beleza do contraste paisagístico. Não lhe faltam
requisitos para uma atração turística e incentivação
das excurções de iatismo.
Conforme publicação do Boletim Paulista de
Oceanografia, elaborado pelo Professor Wladimir
Bernardes e pelo Doutor Ji Paiva Carvalho, a fauna
ictiológica de Trindade acusou a impressionante
presença de 60 espécies de diferentes peixes, cuja
área de expansão geográfica não havia sido
verificada no Atlântico Sul. Tem sido examinada e
admitida a possibilidade do seu aproveitamento
como base pesqueira e, certamente, se prestaria
para uma base de estudo da biologia da pesca,
conforme especialmente se acha previsto no Projeto.
A população faunística, tanto terrestre como
marítima, é das mais características e interessantes,
assinala o Doutor Italo R. Desiderati, em seu relatório
apresentado à Divisão de Caça e Pesca (Separata
do Boletim da Sociedade Brasileira de Medicina
Veterinária, 1950, volume 19).
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Os suínos, caprinos, ovinos e os gatos foram
introduzidos pelos ocupantes da Ilha em várias
épocas. A introdução de suínos, feita há mais de 200
anos, constituiu, como salienta o referido relatório,
verdadeira calamidade para o equilíbrio biológico da
fauna local, assim como para a própria conservação
da flora. Vorazes e selvagens, tudo devorem. São
tremendos destruidores de caranguejos, filhotes e
ovos de tartaruga. Não fôssem insaciáveis inimigos,
as belas praias da Trindade seriam uma das maiores
concentrações dêsses úteis quelônios, cujo
desaparecimento da fauna ilhoa á, entretanto,
previsto.
Entre as indústrias que poderiam ser
empreendidas num plano de recuperação da Ilha,
está, na opinião do Professor Paul Vagier, o
aproveitamento das rochas fonolíticas, que
constituem talvez 70 por cento da sua própria
estrutura geológica. Essa rocha, diz o relatório da
Expedição João Alberto, triturada será um ótimo
adubo para as terras ácidas devido ao seu grande
teor de potassa. Outra indústria, já cogitada, seria a
das salinas – curioso é observar que êsse foi objeto
da primeira concessão feita pelo Govêrno Imperial,
em 1884, para o aproveitamento da Trindade.
A sucinta descrição da Ilha mostra os recursos
que ela possui para sua utilização econômica, o que
constitui condição previdencial para sua finalidade
precípua de caráter estratégico.
O Ministro João Alberto previa a autosuficiência da Ilha da Trindade para uma população
de 500 pessoas, cujo número poderá ser
paulatinamente elevado a 3.000. (Entrevista no
"Diário da Noite", em 19-6-50).
Martin Vaz é um grupo de três ilhotas que não
podem ser aproveitadas para utilização econômica,
salvo como pesqueiro.
ESTRUTURA E FINALIDADE DO PROJETO
O Projeto, conforme seu enunciado, autoriza
o Poder Executivo a organizar e executar o Plano
de Valorização da Ilha da Trindade e do
Arquipélago de Martin Vaz, no Estado do Espírito

Santo, destinado a integrar essas ilhas econômicas
no desenvolvimento econômico do País, e designado
pela abreviatura de Plano de Valorização da Ilha da
Trindade. Essas ilhas são consideradas zonas
indispensáveis à segurança nacional, nos têrmos do
artigo 180 da Constituição Federal e ficarão, por isso,
subordinadas a determinados preceitos da Lei
número 2.597, de 2 de setembro de 1955.
O Plano será realizado diretamente pelo
Governo Federal, dentro da sua esfera de
competência, e em colaboração com o Estado do
Espírito Santo e com o Município de Vitória.
O Plano que abrangerá a plataforma
submarina insular, terá por fim, além de outros
serviços e obras, a construção e equipamento de
uma Base aeronaval, de porto e do cáis de
acostamento e prédios para repartições públicas, de
hospitais, de quartéis, de habitações residenciais, de
hotel de turismo, de depósitos e armazéns
frigoríficos;
de
balneários;
organização
de
transportes marítimos e aéreos: instalação, de
correios, telégrafos, telefone, rádio e televisão;
abastecimento de energia e de água; urbanização,
pesquisas das condições geológicas, geofísicas,
hidrológicas,
metereológicas,
anográficas,
oceanográficas e demais aspectos do Arquipélago, e
instalação de laboratório e de estações para esse
fim; celebração de convênios com órgãos técnicos e
instituições; proteção e utilização das riquezas
ictiológicas, inclusive construção de base para
estudo da biologia da pesca e aproveitamento dos
demais recursos naturais; saneamento, educação,
assistência social, povoamento.
A
administração
do
empreendimento
competirá a um Superintendente nomeado em
comissão pelo Presidente da República, dentre
oficiais superiores e generais.
A cooperação entre a União e o Estado
do Espírito Santo e o Município de Vitória,
será
supervisionada
e
executada
por
órgãos mistos intergovernamentais, de que
participarão representantes dessas entidades e
do Conselho de Segurança Nacional. Foram
previstas normas e providências para assis-
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tência financeira aos investimentos particulares
referentes ao Plano.
A União retribuirá ao Estado do Espírito Santo
e ao Município de Vitória a utilização de terras,
águas, outros bens imóveis, do domínio estadual e
municipal para os serviços federais, importância a
ser fixada por arbitramento.
Não se trata de cessão de território de um
Estado-membro à União, o que Pontes de Miranda
considera possível desde que observe o artigo 2º da
Constituição (Comentários à Constituição de 1946,
volume I, página 245) .
O que o Projeto pretende, dentro do sistema
de seus dispositivos, é estabelecer um regimem de
cooperação administrativa, financeira e técnica, entre
a União, o Estado do Espírito Santo e o Município de
Vitória e com inteiro respeito das autonomias locais.
As despesas para execução desta Lei serão
atendidas por créditos especiais e dotações
orçamentárias.
A instituição do Plano de Valorização da Ilha
de Trindade se enquadra na iniciativa comum do
Senado e Câmara, envolvendo matérias, de
competência de qualquer das duas Casas
Legislativas, previstas no artigo 5º da Constituição
Federal.
A parte financeira da proposição sendo,
como é, meramente acessória, não encontra
qualquer restrição no tocante à norma do
parágrafo 1º do artigo 67 desse Estatuto, conforme
está consagrado pela jurisprudência parlamentar.
Tratando-se de serviço novo, e livre a iniciativa do
Senado, quanto à criação dos órgãos, cargos e
funções
necessários
à
organização
e
funcionamento dêsse serviço. Não haveria, assim,
lugar para a invocação do preceito do parágrafo 2º
do artigo 67 da. Lei Magna, mesmo por parte
daqueles que adotam interpretações restritivas da
competência do Senado Federal.
Procuramos, tanto quanto possível, registrar e
salientar a importância dessas Ilhas, apreciada
através dos diversos prismas do interesse nacional e
internacional.
Assinalamos,
com
satisfação,
que
os Ministérios da Marinha de Guerra e
da
Aeronáutica,
em
manifestações
de

seus ilustres titulares e de outras altas patentes,
estão vivamente empenhados na construção da base
aeronaval de Trindade. Assim, e graças também à
cogitação que o problema tem merecido do Senhor
Presidente Juscelino Kubitschek, á de esperar-se
que a iniciativa dessa construção seja urna
realidade, em dias não muito distantes.
A nossa iniciativa não estará, talvez, isenta de
defeitos. Entretanto, a colaboração de nossos
ilustrados colegas e os subsídios da crítica
construtiva poderão aperfeiçoá-la. Certos estamos,
porém, de que o Projeto colima finalidades de
interesse vital e imediato para a segurança nacional,
ao lado de seu relevante objetivo de caráter
econômico, político e científico.
É um imperioso dever patriótico do Congresso
examinar o assunto e sôbre êle legislar com
urgência,
Ao Poder Executivo caberá igual dever no
tocante às providências necessárias a êsse
empreendimento que poderá figurar entre as mais
notáveis e meritórias realizações de um Govêrno.
(Muito bem. Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – O nobre Senador
Attílio Vivacqua justificou da tribuna Projeta de Lei
que institui o Plano de Valorização da Ilha da
Trindade e dá outras providências.
O Projeto, que se encontra sôbre a mesa, está
devidamente apoiado pelo número de assinaturas
que contêm.
É lido e despachado às Comissões de
Constituição e Justiça, de Economiza, de Segurança
Nacional, de Transportes, Comunicações e Obras
Públicas, de Saúde Pública e de Finanças o
seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 20, DE 1957
Institui o Plano de Valorização da Ilha da
Trindade e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a
organizar e executar o Plano de Valorização da Ilha
da Trindade, destinado a integrar essa ilha e
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o arquipélago de Martin Vaz, no desenvolvimento
econômico e no seu sistema de defesa.
Art. 2º As referidas ilhas oceânicas,
designadas nesta lei pela abreviatura de Ilhas, são
declaradas, nos termos do artigo 130, da
Constituição Federal, zonas indispensáveis à
segurança do País.
Art. 3º O Plano extender-se-á à plataforma
insular e terá por fim, além de outros serviços e
obras, a construção de equipamento de uma base
aeronaval, e de estabelecimentos militares em
geral, de pôrto e de cáis de acostagem, de prédios
para repartições públicas, de hospitais, de
habitações residenciais, de hotel de turismo, de
depósitos e armazéns frigoríficos; de balneários;
organização de transportes marítimos e aéreos;
instalação de correios, telégrafos, telefone, rádio e
televisão; abastecimento de energia e de água;
urbanização; pesquisas das condições geológicas,
geofísicas,
hidrológicas,
metereológicas,
anográficas, oceanográficas e demais aspectos das
Ilhas, e instalação de laboratório e de estações para
esse fim; celebração de convênios com órgãos
técnicos e instituições científicas; proteção e
utilização das riquezas ictiológicas, inclusive
construção de base para estudo da biologia da
pesca e aproveitamento dos demais recursos
naturais; reflorestamento, saneamento; educação e
assistência social.
Art. 4º O Plano será organizado e executado
pelos diversos órgãos do Govêrno Federal, sem
prejuízo da competência estadual e municipal, e
mediante Acôrdo da União com o Estado do Espírito
Santo e o Município de Vitória, ao qual se acham
incorporadas as Ilhas, em virtude da Lei Estadual
número 732, de 11 de setembro de 1953.
Parágrafo único. Ao Acôrdo previsto
neste artigo, aplica-se o disposto no parágrafo 3º, do
artigo 18, da Constituição Federal, e para sua
execução poderão ser criados órgãos mistos
intergovernamentais em que participarão um
representante do Município de Vitória, um do Estado
do Espírito Santo, um da União e um do Conselho de
Segurança Nacional.

Art. 5º A administração do Plano será exercida
por um Superintendente, nomeado em comissão,
pelo Presidente da República, dentre oficiais
superiores e oficiais generais, ao qual será atribuída
uma gratificação correspondente a Cr$ 20.000,00
mensais.
Art. 6º O Acôrdo referido no artigo 4º desta lei
regulará, com observância da legislação estadual e
municipal, sôbre a matéria, o arbitramento, a forma e
modalidade de pagamento, da retribuição ou
indenização, que a União deverá pagar ao Estado do
Espírito Santo e ao Município de Vitória, pela
utilização, em serviço público federal, de terras,
águas e outros bens imóveis do domínio estadual e
municipal situado nas mencionadas Ilhas.
Art. 7º O Poder Executivo expedirá decretos
regulando a organização militar das Ilhas, a
articulação, coordenação e competência dos órgãos
federais incumbidos da execução desta lei.
Art. 8º O Superintendente poderá requisitar
servidores da União, das Autarquias e das
sociedades federais de economia mista, e contratar
pessoal técnico-especializado, bem como, solicitar
que sejam postos à sua disposição servidores
estaduais e municipais.
Art. 9º Os servidores públicos, empregados
autárquicos e pessoal de obras que servirem nas
ditas Ilhas, terão direito à gratificação estabelecida
no artigo 745, item V, do Estatuto dos Funcionários
Públicos, até o máximo de 40% (quarenta por cento)
sôbre os vencimentos.
Art. 10. Para os fins do artigo 2º desta lei, são
aplicáveis os artigos 1º, 5º, 6º e 7º da Lei número
2.597, de 2 de setembro de 1955, que dispõe sôbre
as zonas indispensáveis à defesa do País.
Art. 11. Quaisquer atos relativos à aquisição,
alienação, posse e uso de terras das Ilhas
dependerá de autorização prévia do Conselho de
Segurança Nacional .
Art. 12. As atribuições do Conselho
de Segurança Nacional, no que concernem à
presente lei, serão exercidas através de uma
Comissão Especial, diretamente subordinada ao
Presidente da República, constituída da Secretá-
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rio-Geral, do Chefe de Gabinete do mesmo Conselho
e de um membro de livre nomeação do Presidente
da República.
Parágrafo único. A Comissão Especial será
presidida pelo Secretário-Geral do Conselho de
Segurança Nacional, observando-se, quanto à
competência dêsse órgão, seu funcionamento e
decisão e as vantagens de seus membros e
servidores, os artigos 13, parágrafo 1º, 14, 15 e seu
parágrafo único, 17, 18 e seu parágrafo único e 19 e
seu parágrafo único, da citada Lei número 2.597.
Art. 13. O Poder Executivo adotará normas e
promoverá providências visando a proporcionar,
pelos
estabelecimentos
oficiais
de
crédito,
assistência financeira, a juros módicos, nos
investimentos concernentes ao Plano.
Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a
formar com o Estado do Espírito Santo, o Município
de Vitória e acionistas particulares, uma sociedade
de
economia
mista
para
realização
de
empreendimentos previstos nesta lei, podendo
subscrever ações nos limites das dotações
orçamentárias.
Parágrafo único. A Sociedade gozará de
tôdas as isenções tributárias concedidas, pela
legislação vigente, às demais sociedades de
economia mista.
Art. 15. O Govêrno Federal levantará na Ilha
da Trindade um monumento em homenagem à
memória de Prudente de Morais e Carlos de
Carvalho, em reconhecimento de seus serviços
prestados à Pátria na defesa da soberania nacional
na questão de Trindade.
Art. 16. É autorizado o Poder Executivo a
contratar com o Instituto Histórico e Geográfico do
Estado do Espírito Santo a elaboração de trabalhos
de documentação sôbre as Ilhas da Trindade e
Martin Vaz.
Art. 17. As despesas para execução desta lei
serão atendidas por créditos especiais e dotações
orçamentárias, ficando o Poder Executivo autorizado
a abrir à Presidência da República o crédito de Cr$
5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), para
ocorrer, no atual exercício, a essas despesas.

Art. 18. As dotações atribuídas ao Plano
consideram-se automàticamente, registradas e
distribuídas, e serão depositadas no Banco do Brasil
em conta vinculada.
Parágrafo único. Os saldos orçamentários
serão transferidos para o exercício seguinte, com a
mesma vinculação.
Art. 19. Esta lei entrará em vigor na data da
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Sala das Sessões, em 19 de junho de 1957. –
Attilio Vivacqua. – Carlos Lindenberg. – João
Villasbôas. – Ary Vianna. – Othon Mäder. – Abelardo
Jurema.. – Lutterbach Nunes. – Sá Tinoco. – Lima
Guimarães. – Nélson Firmo.
O SR. PRESIDENTE: – Vai ser Lido um
Requerimento.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 242, DE 1957
Nos têrmos do artigo 123, letra a, do
Regimento Interno, requeremos dispensa de
interstício para o Projeto de Lei da Câmara, número
61, de 1957.
Sala das Sessões, em 19 de junho de 1957. –
Lameira Bittencourt. – Prisco dos Santos.
O SR. PRESIDENTE: – O Projeto de Lei da
Câmara, número 61, de 1957, figurará na Ordem do
Dia da próxima sessão.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa tem um
esclarecimento a prestar ao Plenário: está errado o
avulso da Ordem do Dia. A primeira matéria que nele
figura – o Projeto de Decreto Legislativo, número 5,
de 1957, aí está por equívoco, uma vez que já se
acha votada pelo Plenário, dependendo apenas de
pronunciamento sôbre a respectiva redação final.
Assim, a Mesa pede aos Senhores Senadores
que considerem cancelado esse item da Ordem do
Dia, a qual ficará reduzida à segunda matéria.
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Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara, número 57, de 1957, que altera o
disposto no parágrafo único do artigo 1º do
Decreto-lei número 8.104, de 18 de outubro de
1945, que doa à Fundação Brasil-Central
patentes de invenção, marcas de fábricas
modelos de utilidade, desenhos, ou modelos
industriais
e
de
comércio,
títulos
de
estabelecimentos,
insígnias
e
frases
de
propaganda incorporadas ao Patrimônio Nacional,
e dá outras providencias, tendo Pareceres
favoráveis, sob números 279 e 280, de 1957, das
Comissões: de Constituição e Justiça; de
Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
a discussão. (Pausa).
Encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam o
Projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o Projeto que vai á sanção:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 57, DE 1957
(Nº 508-B-1955, na Câmara dos Deputados)
Altera o disposto no parágrafo único do artigo
1º do Decreto-lei número 8.104, de 18 de outubro de
1945, que doa à Fundação Brasil-Central patentes
de invenção, marcas de fábricas, modelos de
utilidade, desenhos, ou modelos industriais a de
comércio, títulos de estabelecimentos, insígnias e
frases de propaganda incorporadas ao Patrimônio
Nacional e dá outras providências.

forem em despesas ou gastos de interesse mais
geral e premente, tais como ensino, alimentação e
habitação, mediante autorização prévia de seu
Conselho Diretor".
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a
matéria da Ordem do Dia. Tem a palavra o nobre
Senador Gilberto Marinho, orador inscrito. (Pausa).
Não está presente.
Dou a palavra ao nobre Senador Gomes de
Oliveira. (Pausa).
Sua Excelência também não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Abelardo
Jurema.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Senhor
Presidente, desisto da palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Não há mais orador
inscrito.
O SR. OTHON MÄDER: – Senhor Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Othon Mader.
O SR. OTHON MADER *: – Senhor
Presidente, em uma das sessões passadas ocupeime do fenômeno da inflação ao fazer críticas de
como vem sendo êle tratado em nosso país.
Hoje
desejo
ferir
outro
problema,
evidentemente sério e grave no desenvolvimento
econômico, qual o da intervenção do Estado na
economia privada.
(Lendo) – Senhor Presidente, várias são as
crises em que o Brasil se debate, porém, a principal,
a mais premente, a mais perigosa e a mais difícil de
vencer, é nesta hora, sem dúvida a crise econômica.
Dela dependem neste instante, tôdas as demais. A
própria crise política seria bem atenuada e a social
que marcha a passos acelerados, seria mais
facilmente solucionada, se resolvêssemos o
problema econômico brasileiro. Bem enca-

Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se ao parágrafo único do
artigo 1º do Decreto-lei número 8.104, de 18 de __________________
outubro de 1945, "in fine": "...quando não o * Não foi revisto pelo orador.
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minhado êste, as demais dificuldades nacionais
seriam vencidas.
Contida a inflação, saneada e estabilizada a
moeda, a economia nacional, bem orientada por
medidas iniciar-se-ia fatalmente uma fase de
devolvimento tal que em pouco tudo se normalizaria
em nosso país. É êste caminho certo que
precisamos fixar e seguir inexoràvelmente, se
quisermos salvar a nossa pátria.
Já tratamos dias atrás do fenômeno
inflacionário, da sua gravidade e da incúria e
incompetência com que está sendo tratado pelos
nossos governantes.
Hoje vamos analisar um outro fator, da crise
econômica brasileira, quase tão importante como o
inflacionário. É a intervenção do Estado no domínio
econômico, pela maneira errônea e tumultuária como
vem sendo feita. É a burocratização e estatização
das atividades econômicas, que vão sendo cada vez
mais retiradas da iniciativa privada e entregues ao
contrôle e à execução do Estado. Estamos
marchando aceleradamente no Brasil para o Estado
todo-poderoso, para o Estado patrão único, para o
Estado totalitário, para o Estado Moloch, em
holocausto do qual se sacrificam todos os direitos e
tôdas as liberdades do povo. E neste processo de
sovietiração crescente e ininterrupta, nesta
comunização disfarçada ou mesmo inconsciente, o
Brasil vai sacrificando seu povo e armando uma
estrutura econômica de pobreza, miséria e
sofrimento. Vai o nosso país se afastando cada vez
mais do fundo democrático e das nações livres
porque a sua marcha á direta e indesviável para o
rumo econômico pelo Estado absoluto e comunista.
E atrás da escravidão opressora, virá fatalmente a
ditadura política e a escravidão social. E o que se
está fazendo no Brasil, cerceando e suprimindo a
liberdade de iniciativa no campo econômico,
transferindo ao Estado e à casta burocrática, civil e
militar, tôdas as atividades disse ramo.
Nunca houve neste país, como no ano de
1956 e neste primeiro semestre de 1957, intervenção
mais desabrida nem mais desordenada. Nunca se

criaram e se ampliaram tantas autarquias, fundos
autônomos, serviços estatais de natureza
econômica, tantas repartições públicas e tanta
manipulação de recursos financeiros pelo
Governo, sem leis nem contrôles e contra as leis e
contrôles, como neste período governamental. A
Constituição é letra morta. De nada vale o inciso
da carta magna que manda respeitar o direito de
propriedade e o que instituiu a liberdade de
iniciativa como base da ordem econômica. O
Executivo – muitas vêzes apoiado pelo Legislativo,
que neste particular tem grandes culpas – interfere
a torto e a direito na economia privada. O país
está se transformando em um vasto campo de
trabalhos dirigidos e executados pelo Estado.
Todos os setores da economia estão se
burocratizando e se estatizando, para não
dizermos que estão se "sovietizando".
O SR. ABELARDO JUREMA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. OTHON MÄDER: – Pois não.
O SR. ABELARDO JUREMA: – A intervenção
estatal no domínio econômico, muitas vêzes, é
conseqüência do próprio desenvolvimento do país e,
vamos dizer, pela omissão de certos círculos da
economia privada. No meu Estado, a Paraíba, se
não fôsse a intervenção estatal, os problemas de
energia, transporte, telefone e égua não teriam
solução. Tudo isso foi encaminhado pelo Poder do
Estado, até há três anos, no Governo de José
Américo, em que Sua Excelência se viu obrigado a
adquirir ônibus para servir a população, porque os
serviços de transportes eram precários e não
atendiam às necessidades do povo. Muitas dessas
intervenções são oriundas das necessidades
coletivas, sobretudo das que ocasionam prejuízo
direto.
O SR. OTHON MADER: – Agradeço
o aparte de Vossa Excelência, com o qual
não deixo de concordar, por que minha posição,
nesta Casa, já foi definida muitas vêzes. Não
sou contra a intervenção estatal e sim contra a
maneira
desordenada
por
que
é
feita
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no Brasil e cujos abusos sempre redundam em
prejuízo à coletividade.
Há ocasiões em que, na verdade, é necessária
a intervenção do Estado e a Constituição mesmo a
admite.
Neste momento, não estamos combatendo o
inciso constitucional, porém apontando sempre os
erros da intervenção estatal, abusos e desmandos
que se praticam a êsse pretexto.
O SR. JOÃO VILLESBÔAS: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. OTHON MÄDER: – Com prazer.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Quando a
União, Estados ou Municípios realizam ou
contribuem na realização dos serviços de transporte,
de iluminação, de saneamento, etc., não pratica
intervenção estatal, mas um ato próprio, porque a
execução dêsses serviços compete à União, aos
Estados ou Municípios, e só excepcionalmente são
realizados por terceiros, mediante concessão. Nesse
caso não há intervenção do Estado.
O SR. OTHON MÄDER: – Não há dúvida
alguma. Desde que a competência seja do Estado,
não há mal algum que execute. O que combatemos
é o excesso de intervenção estatal; são os abusos
que trazem conseqüências funestas para a economia
brasileira.
Estão desaparecendo os empregadores
privados. Tôda uma população de sessenta milhões
de brasileiros, está se tornando dependente e
submissa do Govêrno. As liberdades privadas estão
cada vez mais restringidas pelo contrôle estatal.
Ninguém mais, em breve, ninguém mais será
independente econômicamente. Acabaremos como
nos países totalitários – por termos também
suprimidas as liberdades políticas, pois estas não
podem existir onde não haja previamente a liberdade
econômica. E outras conseqüências ocorrerão não
menos nocivas ao regime democrático e às
instituições livres.
Entre as duas filosofias da vida, uma a da
liberdade baseada na democracia e a outra da
escravidão decorrente do totalitarismo (fascismo ou

comunismo), estamos caminhando para esta última,
se continuarmos na orientação seguida pelo
Governo Brasileira, da crescente e tentacular
invasão pelo Estado, do campo reservado à
iniciativa privada.
É, portanto, com justificado contentamento
cívico que acompanhamos a reação que inicia
nos meios mais prestigiosos e responsáveis da
economia nacional contra o abuso da intervenção
estatal, ao mesmo tempo que se estrutura em
amplas bases a defesa do princípio constitucional
da livre iniciativa. As classes produtoras, entre as
quais tem se destacado a Federação das
Indústrias do Distrito Federal sob a presidência
do seu ilustre presidente, Senhor Zulfo de Freitas
Malmann, se movimentam numa justa e patriótica
reação contra os desmandos governamentais
nesse setor. A imprensa brasileira – dentro da
qual, o autorizado e respeitável "Correio da
Manhã" foi o primeiro e o mais ardoroso órgão
publicitário
a
se
manifestar
contra
o
intervencionismo estatal "a outrance" – tomou
posição numa campanha que por certa trará
resultados benéficos à economia nacional,
defendendo
igualmente
os
postulados
democráticos da liberdade de iniciativa como
base de uma política econômica, que mais do que
as classes de empregados e empregadores,
interessa à própria Nação.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – V. Exa. dá
licença para um aparte?
O SR. OTHON MÄDER: – Com muito prazer.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Na verdade,
em muitos pontos estou de acôrdo com V. Exa.
quanto à intervenção estatal; realmente, ela se
item tornado atroficante em inúmeros setores onde
não podemos dela prescindir. Mas, Vossa
Excelência uma das vozes mais autorizadas do
Senado...
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Muito bem.
O SR. OTHON MADER: – Bondade de V. Exa.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – ...e uma
das expressões mais altas da nossa vida
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econômica, deveria concordar comigo quando
atribuo responsabilidades enormes às próprias
classes produtoras, porque os aparelhos de contrôle,
quais sejam a SUMOC e outros, têm sido,
precisamente, aproveitados por numerosos grupos,
que abusam dêsses organismos para fazerem
negócios. Por vêzes, aqui, no Senado, chamei a
atenção – chegando mesmo a apresentar emenda
ao projeto tramitando nesta Casa – para o fato de
ficarem as resoluções de interêsse econômico, não
só nacional corno internacional, subordinadas a
decisões de surprêsa dêsses órgãos, de tal modo
que aqueles que têm a felicidade de – amigos de
Solon – conhecerem com antecedência os decretos
municipais de perdão das dívidas de Atenas, ficam
com oportunidade de provocar perturbações, as mais
graves, na vida econômica do país. Desejaria que V.
Exa., com sua autoridade, o prestígio e o bom
aprêço em que o temos, tomasse em consideração
essas observações e, quem sabe, essas
advertências, a fim de que se descobrissem também
os culpados no aproveitamento dêsses organismos,
embora não pertençam nem às classes operárias,
nem às classes médias, mas sim às classes altas.
Assim sendo, peço a V. Exa. me perdoe essa
interferência, feita no bom desejo de trazer não só a
minha modesta contribuição para o debate do
assunto, como também para dirigir a uma das mais
eminentes personalidades da Casa um apelo para
que examinasse essas ponderações que eu faço,
sem qualquer espírito de segundas intenções, mas
porque considero que as classes econômicas estão
com tremenda responsabilidade inclusive também
erros e abusos praticados pelos órgãos estatais.
O SR. OTHON MÄDER: – Agradeço
imensamente o honroso aparte de V. Exa. e devo
dizer que se há abuso e se parte o mesmo das
classes produtoras que se têm aproveitado para
enriquecer e explorar juntamente com esses
órgãos estatais, é mais uma oportunidade que
devemos aproveitar para não continuar as
intervenções do Estado, porque sempre é através
de repartições públicas e órgãos autárquicos que
certos membros da coletividade dos pro-

dutores se aproveitam para auferir lucros excessivos.
Estou, Sr. Presidente, inteiramente de acôrdo
com o nobre Senador Attilio Vivacqua, quando
censura os atravessadores, que se aproveitam,
muitas vezes, de momentos propícios, para se
enriquecer fàcilmente.
De minha parte, tem S. Exa. todo o apoio na
condenação dos abusos que porventura se
verificarem. Também eu, Sr. Presidente, os reprovo,
e não aplaudo absolutamente, qualquer grupo das
classes produtoras, que se aproveite de situações
excepcionais para fins de lucro.
Conte o nobre representante do Espírito
Santo com o meu esfôrço para sanear as classes
produtoras, a fim de que, as tenhamos com
objetivos definidos e trabalhando para o bem da
coletividade.
Registrando esta reação tão salutar à nossa
existência de país livre, quero consignar minhas
mais
efusivas
congratulações
com
êsse
movimento, ora encetado pela imprensa e pelas
classes econômicas patronais, apoiadas pelos
empregados, tão ameaçados quanto seus
patrões, da privação de suas liberdades e do seu
bem-estar, nessa louca corrida para o
totalitarismo.
Exemplos da Iniciativa Privada no Mundo.
Seria enfadonho citar exemplos de países do
mundo que devem o seu progresso e o seu bemestar à liberdade de iniciativa, porque longo seria
enumerá-los. Deixamos de lado a América do Norte,
exemplo clássico do país da livre iniciativa e onde
por isso mesmo o operário é o mais bem pago do
mundo, para nos ocuparmos agora de outra nação
igualmente próspera e feliz, talvez mais do que os
próprios Estados Unidos. Queremos nos referir à
Suécia.
Citamos, Sr. Presidente, exemplo de um país
nitidamente capitalista, como são os Estados Unidos
da América do Norte e, agora, outro, que tem
organização socialista, como é o caso da Suécia.
E' sabido que naquêle país escandinavo
impera um regime quase socialista. E é
sabido
também
que
o
sueco
go-
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za de um dos mais altos padrões de vida e que o seu
desenvolvimento cultural e material é quase ímpar no
mundo. E' uma nação cujo nível de vida se aproxima
do ideal, se já não o é. A sua agricultura e pecuária
são das mais adiantadas. As suas indústrias,
mineiras, florestais, siderúrgicas, navais, químicas e
tantas
outras
variedades,
são
das
mais
aperfeiçoadas, vultosas e baratas de todo o mundo,
concorrendo vantajosamente com as dos países
mais industrializados do universo. Na ciência, nas
artes, na literatura e em tôdas as manifestações
superiores do saber humano e da civilização, está a
Suécia em primeiro plano.
Isto tudo lhe é possível fazer porque sua
economia é das mais ricas, sólidas e prósperas. E'
sôbre esta base segura que o país progride e o seu
povo desfruta do mais alto "standard" de vida. E por
que a Suécia atingiu a tão elevado progresso
material, que lhe permite um paralelo progresso
espiritual cultural?
E' porque a Suécia incentivou e expandiu a
livre iniciativa e a liberdade de empreendimentos
privados. E' porque a Suécia restringiu o
intervencionismo estatal e a burocracia ao mínimo.
Mesmo adotando um regime socialista, a Suécia não
quis erigir o Estado industrial único, empregador
único, em exclusivo executor das variadas formas de
atividade econômica. Não adota um socialismo de
Estado, como é preconizado pelos socialistas, que
advogam a entrega de todos os fatôres da produção
ao Estado onipotente.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. OTHON MADER: – Com prazer.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Atento ao
brilhante discurso de V. Exa. alegro-me ouvir que
não é contrário à intervenção do Estado no domínio
econômico.
O SR. OTHON MÄDER: – Muito obrigado a V.
Exa.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – O
ponto, porém, está em saber-se até onde pode
ir essa intervenção. Nós, os trabalhistas,
muito
nos
aproximamos
dos
socia-

listas suecos, a que V. Exa. aludiu. Entendemos que
o Estado deve estar atento para intervir onde e
quando seja preciso, justamente para evitar os
abusos do poder econômico, os quais se acentuam
sobretudo nas horas de crise, dificuldades e aflição
como o que estamos vivendo. Traz V. Exa. o
exemplo da Suécia, onde o regime socialista tem
imperado e está imperando. Evidentemente não
podemos admitir o socialismo de Estado,
característico do regime comunista, não praticado na
Suécia. Lá, o Estado tem o mais amplo poder de
intervenção. Num país como o nosso, de regime
democrático, essa intervenção é tanto mais aceitável
e recomendável, quando não exercido com o arbítrio
do poder ditatorial, mas através das leis
conscientemente votadas pelo Congresso, como,
para felicidade nossa, tem acontecido.
O SR. OTHON MÄDER: – Muito grato pelo
aparte de V. Exa.
Estou, de pleno acôrdo em que o Estado
intervenha no domínio econômico onde e quando
seja necessário, como disse o nobre colega, mas
não da maneira atabalhoada como tem sido feito
em nosso País. Se continuarmos a fazer o Poder
Central cada vez mais poderoso daí resultará,
sem dúvida, a escravização de todo o povo
brasileiro.
(Lendo):
Compreendeu a Suécia as virtudes do
capitalismo privado e da livre emprêsa. E associouse ao seu socialismo "sui generis". Conservou como
propriedade, e sob a direção do Estado, parte das
atividades econômicas julgadas indispensáveis à
segurança nacional e ao próprio interesse do povo.
De algumas possue o contrôle apenas para melhor
fiscalizar e regular a concorrência. A regra geral é a
da liberdade da atividade econômica.
O sistema econômico sueco é o da emprêsa
privada.
E aí vão as estatísticas que extraímos de uma
recente publicação denominada "Products of Private
Enterprise", relativa ao ano de 1956, da Camara de
Comércio de Stockholm, escrita por Gunnar
Beckmann:
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(QUADRO ESTATÍSTICO)

Indústrias Florestais.............................
Mineração de Ferro...............................
Siderurgia..............................................
Energia..................................................
Metalurgia..............................................
Materiais elétricos..................................
Construção Naval..................................
Navegação............................................
Indústrias Químicas...............................
Construções...........................................
Alimentos...............................................
Comércio em grosso..............................
Comércio varejo.....................................
Bancos...................................................

Emprêsas
Privadas
95%
62%
93%
58%
98%
92%
99,8%
99%
92,2%
80%
90%
86%
86%
94%

Verifica-se, pois, que, em nenhum ramo das
atividades da Suécia, a iniciativa pública excede a
iniciativa privada; ao contrário. Está sempre a
iniciativa privada numa altura muito além da que
poderia alcançar a iniciativa pública. Daí o segrêdo
dêsse grande desenvolvimento, dessa riqueza
extraordinária, dêsse bem-estar de que desfruta o
povo sueco. Por que, então não imitarmos esse
país?
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Permite V.
Exa. mais um aparte?
O SR. OTHON MÄDER: – Com todo o prazer.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – No
comércio a varejo, a iniciativa pública tem
percentagem bastante apreciável, enquanto no
comércio por atacado não me ocorre tenha o
nosso Govêrno qualquer interferência, a não ser
naquelas atividades básicas que V. Exa. também
aí encontra em percentagem bem grande, a favor
do Poder Público.
O SR. OTHON MÄDER: – A iniciativa
privada domina, quase totalmente, a vida
econômica da Suécia. E' tão pequena a
percentagem do Estado nessas atividades, que
pode-se tomá-la quase como desprezível, em
face dos algarismos que representa a iniciativa
privada.

Ind. Públicas

Cooperativas

3%
38%
7%
42%
1%
6%

–
–
–

2%

1%
2%
0,2%

1%
2,5%
16%

6%

–

5,3%
4%
14%
10%
14%

Sr. Presidente, há ainda outro gráfico muito
interessante, publicado nessa mesma revista, e
referente à produtividade. De 1.900 para cá,
tornando-se como base o índice 100, portanto,
cinqüenta anos depois, a produtividade do homemhora é de mais de trezentos; quer dizer, triplicou sua
produtividade, que é, como sabemos, talvez o único
meio pelo qual poderemos proporcionar melhor
"standard" de vida para o nosso povo. Sómente
através de produção maior e mais barata,
conseguiremos êsse objetivo.
A Suécia conseguiu-o de maneira brilhante,
fazendo triplicar a produtividade do homem-hora.
Sr. Presidente, por êstes gráficos verifica-se
que as emprêsas privadas dirigem a maioria dos
negócios da Suécia, quer computados por números
de operários ou por valor da produção. Ultimamente
os negócios privados constituem 93% do total.
Usando o total de operários como referência, a
indústria privada sueca emprega 91%; as
cooperativas 4% e as empresas públicas, 5%. Em
resumo, como mostra o gráfico, a emprêsa privada
domina a economia.
Outra demonstração da eficiência e
da notável vantagem da emprêsa privada
sôbre o estatal ou autárquica é a crescente
e
elevada
produção
industrial
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por "Homem-Hora", que outra coisa não é senão a
"produtividade" cujo índice subiu de 100 no ano de
1900 para mais de 300 em 1950. Na produtividade é
que está o segredo do progresso e do bem-estar dos
povos.
O que faz o Brasil? Diminui a produtividade de
ano para ano.
Enquanto isso, Sr. Presidente, no Brasil, a
produtividade diminui, tornando-se cada vez mais
cara. Nossa campanha, nosso esfôrço, deve ser no
sentido de aumentar a produtividade. Assim agindo,
estaremos contribuindo para a melhoria de vida da
coletividade nacional, o que conseguiremos se
dermos maior expansão, maior incremento à
iniciativa privada.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Permite V.
Exa. outro aparte?
O SR. OTHON MÄDER: – Pois não, com todo
o prazer.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Gostaria
também de ler uma estatística percentual sôbre a
atividade pública das atividades dos poderes
públicos, as atividades dos particulares, no setor
econômico. Acredito que as percentagens não iriam
muito além dessas que Vossa Excelência refere
sôbre a Suécia. Aquele país goza realmente de alto
grau de progresso, sendo que a sua atividade
privada atingiu grande desenvolvimento, teve grande
surto, o que revela, sobretudo, o alto grau da cultura
do povo. Aliás, quanto mais culto, mais adiantado fôr
um país, tanto mais desenvolvida será sua iniciativa
privada. Por isso acredito que a percentagem
relativa ao nosso país, não será muito diferente
daquela a que V. Exa. se referiu sôbre a Suécia.
Atualmente, fazem grande atoarda em tôrno da
intervenção do poder público na economia do País,
no sentido, parece, de fazer campanha contra o
Govêrno..
O SR. OTHON MÄDER: – Contra os erros do
Govêrno. A atoarda é justa, porque ante os inúmeros
erros do Govêrno, se não houver quem reclame, ele
continuará no mesmo caminho, e as conseqüências
serão as mais funestas, em prejuízo do Brasil.

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Realmente,
devemos exercer certa vigilância, a fim de evitar que
os Governos abusem. O Govêrno, entretanto, não
pode praticar nenhum ato intervencionista senão em
virtude de lei. Nós, no Congresso, é que devemos
estar atentos, para dar ao Govêrno o que achamos
conveniente e recusar o que nos parecer demasiado.
O SR. OTHON MÄDER: – Agradeço o aparte
de V. Exa.
Sr.
Presidente,
desejava
trazer
ao
conhecimento desta Casa, justamente os benefícios
que a iniciativa privada pode proporcionar a um
povo, através do exemplo dos Estados Unidos, país,
como disse, tipicamente capitalista.
Hoje, trazendo êsses dados com referência a
Suécia, onde impera um regime socialista, penso ter
demonstrado suficientemente que um dos segredos
do seu bem-estar e progresso reside no fato de
êsses países poderem dar um amparo maior ao
desenvolvimento da livre empresa. Dois regimes tão
opostos como o dos Estados Unidos e o da Suécia,
tem, contudo, um denominador comum, que é,
exatamente, o amparo, a assistência e o estímulo
que dão à iniciativa privada.
E' de se admitir, portanto, que na iniciativa
privada está o segrêdo da prosperidade e felicidade
das nações. – (Muito bem; muito bem! Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Lembro aos Senhores
Senadores que, de acôrdo com requerimento
aprovado pelo Plenário, amanhã, dia 20, não haverá
sessão.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
sessão. Designo para a da próxima sexta-feira, 21 do
corrente, a seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 358, de 1956, que converte em
monumento histórico e nacional os sítios e
logradouros da antiga cidade de São Luís, no
Estado do Maranhão, que conservam os
caracteres paisagísticos, e arquitetônicos primitivos
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ou tradicionais, tendo Pareceres sob números 428 e
429, de 1957, das Comissões: de Educação e
Cultura, favorável, com a emenda que oferece nº 1C; e de Finanças, favorável ao projeto e à emenda.
2 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 28, de 1957, que concede isenção de
todos os impostos e taxas para o material doado à
Missão Presbiteriana do Norte do Brasil, tendo
Pareceres favoráveis, sob ns. 447 a 449, de 1957,
das Comissões: de Constituição e Justiça; de
Economia e de Finanças.
3 – Discussão única do Projeto de
Lei da Câmara nº 55, de 1957, que
denomina
Instituto
Nacional
de
Educação

de Surdos o atual Instituto Nacional de SurdosMudos, tendo Pareceres favoráveis, sob ns. 441 e
442, de 1957, das Comissões: de Constituição e
Justiça; e de Educação e Cultura.
4 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 61, de 1957, que cria a Universidade do
Pará e dá outras providências (incluído em Ordem do
Dia em virtude de dispensa de interstício, concedida
na sessão anterior, a requerimento dos Srs.
Senadores Lameira Bittencourt e Prisco dos Santos)
tendo Pareceres favoráveis (ns. 255, 256, 478, 479 e
506, de 1957) das Comissões: de Constituição e
Justiça; de Educação e Cultura; de Serviço Público
Civil e de Finanças.

62ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 21 DE JUNHO DE 1957
PRESIDÊNCIA DO SENHOR APOLÔNIO SALLES
Às 14 horas e 30 minutos acham-se presentes
os Srs. Senadores:
Mourão Vieira – Prisco dos Santos – Remy
Archer – Victorino Freire – Waldemar Santos –
João Mendes – Leonidas Mello – Onofre
Gomes – Carlos Saboia – Kerginaldo Cavalcanti –
Sérgio Marinho – Reginaldo Fernandes –
Abelardo Jurema – João Arruda – Argerniro de
Figueiredo – Apolônio Salles – Nelson Firmo –
Freitas Cavalcanti – Júlio Leite –Lourival
Fontes – Neves da Rocha – Juracy Magalhães –
Carlos Lindenberg – Attilio Vivacqua – Ary
Vianna – Sá Tinoco – Lutterbach Nunes – Tarcisio
de
Miranda
–
Alencastro
Guimarães
–
Caiado de Castro – Gilberto Marinho –
Benedicto Valladares – Lima Guimarães – Lino
de Mattos – Sílvio Curvo – João Villasbôas –
Othon Mäder – Gomes de Oliveira – Lameira
Bittencourt – (39).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de
presença acusa o comparecimento de 39 Srs.
Senadores. Havendo número legal, esta aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Sylvio Curvo, servindo de 2º
Secretário, procede á leitura da Ata da sessão
anterior, que, posta em discussão, é, sem debate
aprovada.
O Sr. 3º Secretário, servindo de Iº, lê o
seguinte:

EXPEDIENTE
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 17, DE 1957
Nomeia para o cargo inicial da carreira de
Taquígrafo candidatos habilitados em concurso.
O senado Federal resolve:
Artigo único. São nomeados, de.acôrdo com a
alínea "e" do artigo 61 do Regimento Interno, para
exercer o cargo de Taquígrafo, classe N, do Quadro
da Secretaria do Senado Federal, Edmar Lelio Vieira
Faria Soares e Adolpho Perez.
Justificação
A presente nomeação visa a preencher claros
existentes no Quadro desta Secretaria, na carreira
de Taquígrafo, decorrentes da aposentadoria dos
Taquígrafos Braz Nicola Jordão e Aleixo Alves de
Souza.
Trata-se de candidatos habilitados em
concurso público, respectivamente, em 1º e 2º
lugares, conforme publicação no "Diário do
Congresso" de 30 de maio do corrente ano.
Sala das Sessões, em 21 de junho de 1957. –
Apolônio Salles. – Freitas Cavalcanti – Victorino
Freire – Kerginaldo Cavalcanti – Mourão Vieira –
Prisco dos Santos.
As Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças.
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PARECER Nº 507, DE 1957
Redação final do Projeto de Regulação nº 10,
de 1957.
Aprovado em discussão única e sem emenda
o Projeto de Resolução nº 10, de 1957, que transfere
Elza Freitas Portal e Silva da carreira de Taquígrafo
para a de Redator, a Comissão Diretora apresenta a
redação final do referido projeto, nos seguintes
têrmos:
RESOLUÇÃO
O Senado Federal resolve:
Artigo único. E' transferida, "ex oficio", do
cargo da classe N, da carreira de Taquígrafo, para o
da mesma classe da de Redator, nos têrmos do art.
163, alínea 'a", parágrafo 1º, item II e parágrafo 3º do
Regulamento da Secretaria, combinado com o art.
61, alínea "e", do Regimento Interno do Senado
Federal, Elza Freitas Portal e Silva.
Sala da Comissão Diretora, em 21 de junho de
1957. – Apolônio Salles – Freitas Cavalcanti –
Victorino Freire – Kerginaldo Cavalcanti – Prisco dos
Santos.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente.
O Sr. Senador Lutterbach Nunes enviou à
Mesa discurso, a fim de ser publicado, na forma do
disposto no artigo 98, parágrafo 2º, do Regimento
Interno.
S. Exa. será atendido.
DISCURSO SUPRA REFERIDO
O SR. LUTTERBACH NUNES: – Sr.
Presidente, tive a honra de estar presente aos
trabalhos da Comissão de Finanças desta Casa do
Congresso, em sua última sessão, e acompanhei
com a unanimidade dos membros daquele órgão
técnico, a aprovação do parecer do Senador Vivaldo
Lima ao Projeto de Lei, originário da Câmara dos
Deputados, que institui a cédula de crédito rural, para
os empréstimos bancários concedidos às pessoas
físicas ou jurídicas que se dedicam às atividades
agrícola ou pecuárias.

Trata-se de matéria que já foi amplamente
examinada pelas Comissões técnicas das duas
Casas do Congresso, sendo de ressaltar a
unanimidade da opiniões quanto à sua conveniência
e oportunidade.
A proposição, quando examinada na
Comissão de Economia desta Casa do Legislativo, o
Senador Juracy Magalhães, este parlamentar ilustre
que tanto brilho dá ao Parlamento brasileiro,
manifestou-se pela aprovação do projeto dizendo: "A
medida virá possibilitar maior expansão das
atividades rurais, e terá, como conseqüênca
imediata, efetiva repercussão no setor econômico
pelo crescimento das operações financeiras ligadas
à agricultura e à pecuária.
Tenho, Senhor Presidente, recebido vários
telegramas
solicitando
o
meu
apoio,
ao
projeto. Jamais negaria, como o Senado também
não negará a aprovação da medida, e é
sòmente por isso, que venho solicitar a V. Exa. as
providências cabíveis, a fim de que a matéria que
cria cédulas de crédito rural, venha na próxima
semana, a plenário, para a sua discussão e votação.
Aprovado
o
projeto,
Senhor
Presidente,
aumentará o crédito rural em benefício das
atividades econômicas do país.
Solicito, pois, de V. Exa., Sr. Presidente, que,
na próxima semana o Senado da República possa
votar essa proposição, que trará para o país grandes
benefícios, no que tange ao problema econômico do
Brasil.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador João Arruda,
por cessão do nobre Senador Attilio Vivacqua,
primeiro orador inscrito.
O SR. JOÃO ARRUDA (lê o seguinte
discurso): – Senhor Presidente, na sessão de 26
de outubro do ano passado abordei, nesta Casa,
fatos de nossa economia e finanças públicas,
tecendo uma série de considerações, nada
agradáveis
para
os
homens
públicos
responsáveis pela nossa administração. Foram
verdades proferidas com cifras irresponsáveis, e
que se foram levadas como folhas secas pelos
ventos estivais. Ninguém tomou conhecimento
para avaliar da justeza ou não dos conceitos.
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Não pelo autor que as proferiu, porém, pelo que
havia de sério e grave nas revelações.
Tudo continua no mesmo, Sr. Presidente. Direi
melhor, tudo se apresenta pior. O "deficit"
orçamentário, o aumento brutal do custo de vida, a
pressão tributária de todos os lados, de todos os
poderes, federal, estadual e municipal; a confusão
administrativa, sem rendimento efetivo no plano do
desenvolvimento econômico do País; as despesas
públicas descontroladas e absolvendo, no campo da
livre empresa, as reservas que lhe seriam
destinadas. Um exemplo: para cada cruzeiro ganho,
vão 54 centavos de impostos e ônus sociais. A
deflação realizada pelo Govêrno, não so faz para o
Govêrno. O panorama geral apresenta-se, pois,
carregado de tensão. Se há uma perspectiva de crise
política, e infelizmente, esta tem sido quase uma
constante no regime, podemos estar certos, o
embrião está se formando no setor econômicofinanceiro no Govêrno. Os ventos que sopram dos
campos são mais fortes que a brisa das cidades. O
descontentamento vai lavrando em tôdas as
camadas, mesmo as de níveis médio e superior, até
mesmo nas altas esferas do próprio Govêrno, e isto
não pode deixar de ser grave e inquietador. Significa
também que há algo de errado. E êsses erros vêm
acumulados, de há muito.
Naquele discurso de outubro, Senhor
Presidente, eu falei de um dos vaticínios agourentos
de Marx, que é a proletarização impiedosa das
classes liberais, a destruição implacável da classe
média brasileira, o confinamento na miséria dos
lavradores e operários. E acrescentava, Sr.
Presidente, que isto significava fome nos lares,
miséria nas ruas e fazendas, seria a revolução às
portas. E, Sr. Presidente, essa revolução virá quando
as barrigas estiverem vazias, resultante mais de
fatôres econômicos que políticos. Muitos de meus
nobres pares, nesta Casa, não deixarão de
concordar com êstes conceitos, porque, homens do
povo, das classes liberais ou médias dêste País,
sentem em sua própria carne a situação de vexame
por que passam suas famílias nas necessidades
quotidianas.

E será possível consentir que isto continue
assim, sem medidas adequadas que paralisem
êsses efeito, corrijam êsses erros ou amenizem
êsses males? Temos grandes responsabilidades no
mecanismo do regime. O voto é a arma de que
dispõe cada um, nesta Casa, para a ação. Não deve
ser dado ou consentido para apoiar tudo que venha
de cima ou de baixo, senão que consulte primeiro o
real interêsse da coletividade brasileira. E muitas
vêzes, não é no nosso ou no do Govêrno que está o
interêsse do povo. Não quis, Sr. Presidente,
configurar um quadro desanimador às minhas
considerações; entretanto, não encontrei outro
caminho. Não é pessimismo. E' a realidade de
nossos dias.
CRISE TÊXTIL
Meu propósito, hoje, Sr. Presidente, é chamar
a atenção do Govêrno para um setor ponderável de
nossa economia manufatureira, principalmente, a do
ilustre Sr. Ministro da Fazenda – o setor da indústria
têxtil. Há, na verdade, não só mal-estar como uma
crise resultante de vários e complexos fatôres. Antes
de abordá-los, porém, quero afirmar sem temeridade:
não há superprodução de tecidos no Brasil. Há
subconsumo.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Muito bem!
O SR. JOÃO ARRUDA (lendo): – E bastarão
dois argumentos, Sr. Presidente, para ilustrar e
comprovar a afirmativa. Considerando a produção de
tecidos do Brasil, no ano de 1956, que foi estimada
em um bilhão e quinhentos e onze milhões de metros
(1.511.000.000) para vestir 60 milhões de brasileiros,
verifica-se que o consumo per capita foi menos de 25
metros para cada brasileiro, porque, no fim daquele
ano, havia sobras ou estoques nos armazéns ou
depósitos das fábricas e comerciantes de tecidos. E'
um índice baixíssimo, inexpressivo e comprova o
estado lastimável de pobreza de nossas populações.
E, Sr. Presidente, segundo argumento, da renda
auferida por brasileiro, não sabre quase nada de
suas economias para o vestuário. Seu ganho mal dá
para pagar comida aluguel de casa e remédios.
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Isto que acabo de proclamar não é fantasia é a atual política cambial. É antieconômico, mesmo
frieza e realidade dos números.
havendo cruzeiros e dêstes, só dispõe o Govêrno,
assim mesmo em situação precária porque tem a
CUSTO DE PRODUÇÃO
faculdade de emitir.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite V.
Em certas camadas da população e do Govêrno Exa. um aparte?
alega-se que os nossos tecidos são caros. E é
O SR. JOÃO ARRUDA: – Com muito prazer.
verdade, Sr. Presidente. Porém, na apreciação de seu
O SR. JURACY MAGALHÃES: – O que há de
custo industrial e comercial entram diversos fatôres.
mais interessante no estudo que Vossa Excelência
Grande área do parque fabril têxtil é antigo e traz ao conhecimento do Senado é que destrói a
obsoleto.
afirmação do Govêrno de que dos sacrifícios
Culpa de uma conjuntura geral: de particulares impostos à lavoura decorrem benefícios para a
e Govêrno. Quando da última guerra, impossível foi indústria do País. Os dados por V. Exa.
reequipar e modernizar êsse setor fabril. Os países apresentados são altamente elucidativos e provam o
fabricantes e exportadores de máquinas não atendiam erro da política econômico-financeira adotada pelo
nossas demanda. Logo após as hostilidades, aqueles atual Govêrno.
mesmos países preferiram suprir suas próprias
O SR. JOÃO ARRUDA: – Muito obrigado pelo
necessidades de renovação e modernização.
aparte de V. Exa., que vem ilustrar minhas
O Brasil, em determinado momento, tinha considerações.
saldos disponíveis nesses países. Entretanto, havia
(Lendo)
a prioridade para as nossas importações, com um
Afirmei, Sr. Presidente, que o custo do tecido e
mecanismo oficial do Govêrno que controlava o elevado e vou sintetizar, se possível. Alto, devido o
nosso comércio de trocas com o exterior. Foi ao custo da matéria-prima adquirida. Tratando-se de
tempo da CEXIM. Quando o interessado conseguia algodão, por exemplo, sempre assistimos os preços
câmbio para importar, não lhe concediam a licença; em ascenção, acima da paridade internacional. O
quando possuía esta, já não havia câmbio mesmo acontece com a lã nacional, ou sejam,
disponível. Era uma irritante dança burocrática a preços elevados, conseqüência da deformação
consumir a paciência das partes. Veio depois a da nossa política assistencial, de vez que,
Instrução 70, instituindo o regime dos ágios, das passamos a financiar êsse produto em nível
categorias. O maquinismo têxtil ficou enquadrado muito acima do respectivo custo de produção
entre a 3ª e 4ª categorias. Pelas nossas já escassas (Cr$ 557,00 de custo de uma arrôba de lã, financiada
disponibilidades cambiais no exterior, o valor do a Cr$ 1.000,00). A escassez do produto, no
dólar dessas categorias atingiu altos índices. O momento, á outro fator de elevação dos preços
reequipamento de nossa indústria tornou-se porque o Govêrno permitiu a exportação daquilo que
antieconômica e quase impossível. Uma máquina era imprescindível ao consumo interno, não
que foi importada em 1951 por 50 mil dólares ou um produzindo para as necessidades de nossas
milhão de cruzeiros, em nossa moeda, passou a fábricas.
custar, com os mesmos 50 mil dólares – nove
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite V.
milhões de cruzeiros. A oscilação do dólar Exa. outro aparte?
nos leilões era fantástica. A licitação das moedas, no
O SR. JOÃO ARRUDA: – Com todo o
mesmo dia, variava em dezenas de cruzeiros prazer.
de uma praça para outra. Hoje, a situação
O SR. JURACY MAGALHÃES: – O erro maior
não
se
codificou
substancialmente.
Não da intervenção tumultuária do Estado no campo
foi, como não será possível, reequipar ou econômico é, exatamente, levar a indústria a não se
modernizar o parque fabril brasileiro com a preocupar com melhor produtividade e de-
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vida apuração dos custos. O Govêrno cobre, com
sua intervenção, todos os erros, os quais redundam
sempre em prejuízo do consumidor, ou melhor, da
coletividade nacional.
O SR. JOÃO ARRUDA: – Perfeito o raciocínio
de V. Exa.
O Govêrno consentiu, em má hora, na
exportação e agora cogita de importar a lã que
vendeu. Assim sendo, não podemos considerar que
o Govêrno acertou. Errou e errou sòzinho não
querendo se convencer que estava errado, quando
não lhe faltaram advertências contrárias para o que
praticou. Em certas fábricas, a lã bruta que está
entrando mais cara que o produto acabado que está
saindo. São estes, quase sempre, os resultados da
intervenção estatal nos ramos da economia privada.
Esta situação ocasionou tal elevação nos
custos das manufaturas que o médio consumidor se
viu na impossibilidade de adquiri-las.
Além dêsses fatôres citados, temos mais a
considerar o custo elevado de inúmeras matériasprimas que não produzimos no País e necessitamos
importar no regime dos ágios e leilões. Corantes,
matérias químicas, soda cáustica, barrilha, etc., etc.
E os salários, Sr. Presidente? Representam no
custo industrial de uma fábrica bem equipada
metade do consumo da matéria-prima principal. E os
ônus sociais, Sr. Presidente? Eu resumirei, repetindo
o que afirmei no princípio dêste discurso: de um
cruzeiro ganho dispendemos 54 centavos para o
erário público. Será que não basta, Sr. Presidente?
(Lendo)
Sabem os nobres colegas quanto estão
pedindo ao fabricante por uma arrôba de lã bruta, no
mercado interno? Cr$ 2.600,00. E o custo
encontrado pelos técnicos da CACEX foi de Cr$
557,00!
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permita-me
V. Exa. mais um aparte em corroboração ao
raciocínio brilhante que vem desenvolvendo.
O SR. JOÃO ARRUDA: – Obrigado ao nobre
colega.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Ainda
agora
houve
aumento
de
dez
centavos

no custo da importação de determinado subproduto
de petróleo e que redundou, pelo exagero fiscal, num
aumento, para o consumidor, superior a cinqüenta
centavos.
O SR. JOÃO ARRUDA: – Cinqüenta por cento
mais.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Oitenta por
cento do total do aumento do preço do consumo
foram de ônus fiscais. Não se trata de aumento
efetivo do custo da mercadoria importada, e sim da
aplicação exagerada de uma vesga política fiscal.
O SR. JOÃO ARRUDA: – Agradecido a V.
Exa.
(Lendo)
Reflexos da crise em São Paulo
Mas, Sr. Presidente, continuemos a falar da
crise têxtil. Ela existe, pelos fatores apontados e
outros, inclusive, de caráter psicológico.
O SR. REMY ARCHER: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. JOÃO ARRUDA: – Com todo o prazer.
O SR. REMY ARCHER: – O nobre colega está
falando com tôda a autoridade e expondo
brilhantemente ao Senado os sintomas apavorantes
da tremenda crise, muito próxima de nós, na
indústria têxtil. Antes de V. Exa. entrar na apreciação
do que está ocorrendo em São Paulo, dou meu
testemunho de que os reflexos dessa crise já se
fazem sentir em todos os Estados do Brasil. E' tão
grave no Maranhão, como em São Paulo.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Como na
Bahia.
O SR. REMY ARCHER: – ... como na Bahia,
como diz o nobre Senador Juracy Magalhães. E'
urgente, urgentíssimo mesmo, que o Govêrno tome
providências imediatas para salvar a indústria têxtil.
Iniciada em nosso país, no meado do século
passado, não pôde sucumbir por falta de
providências do Executivo.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Daí
se
concluir
que
a
política
econômica,
seguida pelo Govêrno, redunda em semear
crises de tôda natureza. Quando se pensa
que
algum
setor
da
vida
econômica
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nacional está tranqüilo, espouca nova crise. Até onde
levará o País a sucessão dêsses erros do Govêrno é
o que pergunto ao Senado.
O SR. JOÃO ARRUDA: – Agradeço o aparte
do nobre Senador pelo Maranhão que fala com
autoridade do conhecedor do problema.
(Lendo)
Para melhor situá-la, vamos tratar do setor de
São Paulo, pois, sòmente êste Estado alcança cêrca
de 65% da produção têxtil brasileira. As pesquisas
realizadas em mais de duas centenas de fábricas
representativas dessa atividade, redundaram em
encontrar uma redução de produção da ordem de
30% devida:
1) à queda de vendas, com a conseqüente
acumulação de estoques, acarretando desequilíbrio
entre a oferta e a procura;
2) essa situação determinou maior exigência
financeira, pela dilatação dos prazos de vendas que
habitualmente eram de 90 dias, passando para além
de 180 dias, contribuindo assim para mais agravar o
custo da produção;
3) o número de operários têxteis despedidos
em São Paulo, no período de agôsto de 1956 a abril
deste ano alcança já 60.000.
O que representa a indústria têxtil
Sr. Presidente, que representa a indústria
têxtil brasileira na economia do País? Vale a
pena alinhar aqui algumas cifras para ilustrar êste
discurso: cêrca de 330.000 operários empregados;
oito bilhões de cruzeiros de salários e vencimentos
pagos 16 bilhões do, capital empregado,
com uma produção es- timada em 50 bilhões de
cruzeiros.
Agora, pergunto, Sr. Presidente, para
confundir os que criticam ou condenam essa
indústria, que seria de nosso povo e do nosso País
se. não tivéssemos êsses fusos e teares que
produzem para vestir nossas populações? Haveria
recursos para importar os tecidos de que
carecemos? Não vale a pena aduzir argumentos. A
evidência
é
patente.
A
indústria
têxtil
brasileira, pela importância de seus investimentos e
pelo vulto de suas operações constitui hoje,
inegàvelmente, um rico patrimônio nacional,
interessa
á
coletividade
brasileira.
Na
transformação
das
matérias-primas,
é
o

sustentáculo da economia algodoeira do Brasil.
Consome mais de 50% de sua produção.
Está, pois, o Govêrno no dever de vir em ajuda
dêsse importante setor fabril brasileiro. Como a
própria indústria já fez sentir ao Govêrno êste não
pode alheiar-se dos seus problemas, cuja solução
deve vir imediata, completa e não como paliativo
momentâneo.
Conheço a substância das reivindicações que
a indústria têxtil sugeriu e espera do Sr. Ministro da
Fazenda. Em primeiro lugar, pede e aponta medidas
justas e oportunas para reduzir seus custos de
produção. E isto só será viável com o
reaparelhamento para produzir em condições
racionais e modernas. Depende, antes de tudo, da
compreensão e boa vontade do Govêrno.
Compreensão, em considerar o problema
seriamente, e boa vontade, no sentido de resolvê-lo,
agindo como estadista, não adiando por mais tempo,
nem se evadindo diante da tecnicidade dos teóricos.
O problema da exportação se impõe como
solução imediata e inadiável para sobrestar os
efeitos presentes da crise.
As medidas que forem apontadas ao Govêrno,
na pessoa ilustre do seu Ministro da Fazenda, têm
ainda a virtude de estimular o reequipamento do
nosso parque têxtil, e não é inflacionário.
Com o produto da exportação teremos os
elementos para a renovação da maquinaria.
Acreditamos que essas medidas atendem à
conjuntura presente, em nada prejudicando a política
econômico-financeira do Govêrno. Ao contrário,
afastaria dêsse setor, elementos de perturbação,
aliviaria a demanda de numerário junto ao Banco do
Brasil; um clima de confiança poderia produzir-se, de
imediato, com reais e benéficos efeitos à própria
administração púbica.
Os problemas econômicos devem ser
encarados no seu conjunto, no seu todo. As
exceções são odiosas e prejudiciais. Agravam, em
lugar de solucionar. Aguardamos, pois, Sr.
Presidente, as sábias medidas do Sr. Ministro da
Fazenda.
(Muito bem; muito bem! Palmas. O orador é
cumprimentado).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
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Tem a palavra o nobre Senador Argemiro de
Figueiredo, por cessão do nobre Senador Gilberto
Marinho, segundo orador inscrito.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO (lê o
seguinte discurso): – Senhor Presidente, há muitos
dias, o eminente e nobre presidente do nosso
partido, o Senador Juracy Magalhães, numa
demonstração de espírito público, honrosa para os
seus méritos pessoais e dignificante para as virtudes
cívicas de nossa agremiação...
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Muito
obrigado a V. Exa.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Justiça apenas, a V. Exa. que orientou, na Câmara e
no Senado, que os seus correligionários
oferecessem ao Govêrno a cooperação udenista no
sentido de se firmar, de logo, e política austera do
equilíbrio orçamentário. Nesta Casa do Congresso,
registram os Anais a patriótica oração do eminente
líder, Senador João Villasbôas, expondo, com a
serenidade e brilho que lhe são próprios, a corajosa
atitude partidéria. Na Câmara, outras vozes refletem
o grande pensamento. Fôra uma definição de
atitudes precisa, altaneira e revolucionaria, lançando
as bases de u'a melhor compreensão no trato da
vida pública; de uma cultura nova; de uma nova
civilização. Senhor Presidente, em que oposição e
govêrno, prescrevendo velhos estilos, entendem-se
como fôrças de cooperação e se ajustam
harmênicamente na obra comum do bem coletivo? E'
o sistema das grandes democracias.
O equilíbrio orçamentário, Senhor Presidente, é,
na verdade, uma idéia salutar e respeitável, sobretudo
neste país, onde a corrente inflacionária, violenta e
incontida, nutriu-se e agigantou-se nos gastos
imoderados e insensatos da administração pública.
Todos as que formaram o espírito nos ensinamentos
da Ciência Financeira clássica, proclamam a
importância e a necessidade de um equivalente
vulto financeiro entre a despesa e a receita do
Estado. E certo, portanto, que se intensifique
a guerra contra a inflação, visando-se identificar
e destruir as causas originarias daquele grave fe

nômeno de desordem econômica e financeira.
Foram os deficits orçamentários constantes que
geraram a pletora emissionista do papel-moeda.
Lógico, assim, não esquecer na luta antiinflacionária,
o fogo cerrado contra aquele bastião da desordem.
Estamos certos, entretanto, Senhor Presidente, de
que os grandes líderes dos partidos militantes
jamais se animariam a conduzir essa política
restritiva e heróica dos gastos públicos, com a
violência perniciosa e insana dos que não deixam
pedra sôbre pedra.
O orçamento de um País – já tivemos
oportunidade de comentar em outro discurso, e
ninguém desconhece a lição dos mestres – não
significa apenas um jôgo de números apostos nas
tabelas da receita e de despesa. É uma peça da
administração mais séria; mais grave; mais
impressionante e mais expressiva. Ela representa a
organização da corrente nacional; os rumos da vida
e das atividades do povo; os desígnios e aspirações
da coletividade; a visão dos estadistas; o nível
cultural dos governos; as suas tendências e respeito
às liberdades públicas. Exprime, Senhor Presidente,
numa palavra, o grau de civilização e de cultura de
um govêrno e de um povo. Numa peça dessa
expressão moral, política, social e científica, não
seria possível acolher o pensamento de recuperar a
ordem econômica e financeira deste País pelo
processo elementar e simples de suprimir
números e parcelas, na coluna das despesas
públicas. Nem sempre deixar de gastar significa
economizar com utilidade. As vêzes, a economia
perde o caráter de virtude social do Estado para
definir a situação deplorável das nações incultas e
incapazes. Até nos domínios da economia
privada, muitas vêzes deixar de gastar é
perder; perder patrimônio e até perder saúde
e vida . As necessidades coletivas emergem
sempre como problemas lançados à capacidade do
Estado,
impondo
soluções
urgentes.
As
contingências da evolução e do progresso das
nações reclamam ação pronta e segura do Poder
Público, quase sempre consubstanciada em dis
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pêndios
que
transcendem
as
limitações
orçamentárias normais.
É oportuno relembrar a distinção que os
financistas fazem entre os orçamentos públicos e os
privados. Os particulares, subordinam a despesa aos
limites da receita. O Estado calcula e fixa a receita
pelas necessidades da despesa. Isso vale dizer,
Senhor Presidente, que as necessidades coletivas,
reais e efetivas, é que governam a elaboração do
orçamento. E bem certo que, à visão do estadista,
não escapa a criteriosa apreciação dessas
exigências públicas, nos seus diversos aspectos. Êle
as examina; define-lhes a natureza, o caráter; sentelhes a intensidade, para então, conduzir o Estado a
satisfazê-las, em consonância com a justa prioridade
e premência de cada uma delas. Há as
necessidades inadiáveis, que não podem sofrer a
incidência das restrições de poupança. Face a estas,
o equilíbrio orçamentário não se poderia obter pelos
processos eliminatórios de gabinete, mas, pela
atividade financeira do Estado, buscando arrima nas
fontes da receita pública.
Queremos fixar, Senhor Presidente, como
ponto cardial de nossas considerações as despesas
públicas,
aparentemente
adiáveis,
mas,
substancialmente necessárias à recuperação da
ordem econômica do Pais. Referimo-nos àquelas
que se destinam à expansão de nossas riquezas
econômicas; àquelas que exprimem atividades vitais
de progresso; as que dizem respeito à multiplicação
da riqueza; as que se vinculam à valorização da
produção nacional; as que visam a modernização
dos processos de cultura agrária; as que aumentam
o poder fertilizante do solo; as que se destinam à
energia e à irrigação; as que regularizam as vias de
comunicações e de transportes; aquelas, enfim,
Senhor Presidente, que, mesmo exprimindo deficits
orçamentários, representam a nação em marcha de
progresso para o futuro; a nação que não pode
parar; a nação que não pode atrasar-se na
busca da felicidade. Face a estas necessidades
coletivas seria delírio da insensatez, equilibrar-se
o orçamento da República, cancelando as

despesas que lhes dizem respeito. São as despesas,
Senhor Presidente, que se destinam a construir e
fortalecer o poder econômico das nações. São as
despesas que se refletem em deficits muitas vêzes
gigantescos, mas, exprimem atividades públicas
fecundas, de cunho reprodutivo mediato e
compensador. E é por essa razão, Senhor
Presidente,
que
o
equilíbrio
orçamentário
considerado um cânone da Ciência Financeira
clássica perdeu muito da importância para cede-la às
maiores vantagens do equilíbrio econômico. É a lição
dos grandes mestres que construíram a teoria do
deficit orgânico, hoje defendida ardorosamente pelos
economistas de Oxford.
Não é êste o caso do Brasil onde os
desajustamentos entre a receita e a despesa não se
explicam pelos trabalhos de formação de uma
economia rica e fecunda. Entre nós os deficits se
originaram
mais
nos
erros
administrativos
acumulados e nas despesa pessoais de todo tipo.
Não é, entretanto, possível negar que estamos
enfrentando grandes problemas econômicos, para
cuja solução os deficits orçamentários ao invés de
representarem desatinos delirantes do Poder Público
exprimem o esfôrço, o vigor e a capacidade de uma
nação, progredindo e enriquecendo.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Com
todo o prazer.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O ilustre
Presidente da Comissão de Orçamento e
Fiscalização Financeira da Câmara das Deputados,
em declarações á imprensa, na data de hoje, diz que
o trabalho daquele órgão técnico é no sentido de
remeter ao Senado um orçamento inteiramente
equilibrado.
Não
obstante
a
apresentação
de treze mil emendas, até agora, na sua grande
maioria aumentando despesas, prometeu ale que
tôdas
as
emendas
serão
estudadas
convenientemente, em face das possibilidades da
arrecadação, da previsão da receita, a fim de
serem admitidas, apenas, as referentes a des-
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pesas inadiáveis e de necessidade urgente. Se isso,
efetivamente, ocorrer, receberemos um orçamento
equilibrado e estou certo de que o Senado terá o
maior cuidado, em não agravar a situação do País. É
bem verdade que, logo ao encerrar suas
declarações, o ilustre Presidente daquela Comissão
declarou que a cada representante do povo, na
Câmara e no Senado, está reservada a dotação de
um milhão e seiscentos mil cruzeiros, para
distribuição, eleitoral dentro dos seus Estados, que
se faz anualmente, e para as subvenções; prática
contra a qual sempre me rebelei. Se fôr exata a
proporção de um milhão e seiscentos mil cruzeiros
para cada parlamentar, teremos um acréscimo de
seiscentos e tantos milhões de cruzeiros nas
subvenções.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Exatamente. Agradeço o aparte de V. Exa.
O ponto de vista que defendo, como brasileiro
e, especialmente, como nordestino, é de que nessa
política de restrições, de poupança, não esqueçam
os líderes partidários que o problema do equilíbrio
econômico está acima do problemas do equilíbrio
financeiro, considerado êste apenas como o
ajustamento de cifras entre despesa e receita.
Sustento o mesmo ponto de vista do
Presidente do meu Partido, e por isso, em plena
consonância com o pensamento de Sua Excelência,
tento aqui reforçar, com êsses argumentos simples,
mas sinceros, a opinião de Sua Excelência.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – V. Exa. os
reforça brilhantemente.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Obrigado a V. Exa.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Com
prazer.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa.
honra mais uma vez o Senado com o estudo que,
nesse momento, profere dessa alta tribuna.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Obrigado a V. Exa.

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Como todos
sabemos, o Orçamento é um plano de Govêrno, por
um ano; mas o atual Govêrno falha em matéria
administrativa, principalmente por não exercer a
atividade mais elementar e fundamental para a vida
administrativa do País, que é a coordenação. Envia
ao Congresso proposta orçamentária cheia de
falhas, sem unidade. Essa falta de unidade agravase com a apresentação de emendas sem nenhuma
consideração econômica, sem nenhum sentido
lógico. Depois, vem o Govêrno e realiza o famoso
Plano, de Economia, em que não atende
absolutamente às necessidades econômicas do
País, e o que devia ser um plano de trabalho por um
ano passa a ser peça morta. O orçamento, no atual
Govêrno, inexiste, porque o Executiva inclui no Plano
de Economia verbas essenciais ao desenvolvimento
econômico do País, enquanto solta outras, por pura
conveniência partidária. Êste, para mim, o aspecto
mais lamentável. Como Vossa Excelência salienta,
seria muito justo que o Govêrno se preocupasse
mais com o equilíbrio econômico, do que com o
equilíbrio financeiro, embora faça minhas restrições à
Doutrina de Keynes. Entendo, porém, que, se o
Govêrno aplicasse em investimentos muitas das
verbas do orçamento, êste seria perfeitamente
recuperável dentro de prazo relativamente pequeno.
O Govêrno, entretanto, não faz política orçamentária
de investimentos; inclui despesas absolutamente
supérfluas, que, evidentemente, não podiam ocorrer
numa época de inflação. Essa a razão por que –
entre as contingências de dar à Nação, neste
momento, um orçamento equilibrado, e a de fazer
prosseguir a Plano de Desenvolvimento Econômico –
eu preferiria, ainda assim, um orçamento equilibrado,
que seria a base mais efetiva para combate à
inflação.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – V.
Exa. tem tôda a razão. No último em curso,
verificamos não haver verbas administrativas
planificadas...
O SR. JURACY MAGALHÃES: – É a falha
que apresenta.
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O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – ...e
que a aplicação dos dinheiros públicos destinados a
êsse plano uma vez se tomando irracional, ilógica e
inútil...
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Tumultuária.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – ...é
natural que prepondere a idéia de se estabelecer o
equilíbrio financeiro com êsse jôgo de cifra entre
receita e despesa, ou por outra, com o corte drástico
nas despesas públicas. Devemos, todavia, ter
esperança de que Câmara e Senado, reunidos, e o
próprio Poder Executivo, diante das necessidades
emergentes, necessidades reais, evidentes para
todos, tenham uma comunhão de vistas, de
espírito público generalizado, no sentido de
organizar uma administração dentro mesmo desse
plano de Keynes a que V. Exa. faz restrições, mas
do qual, na verdade, sou partidário exaltado. Acho
que os investimentos em obras de caráter
reprodutivo mediato mesmo, mas que mais tarde se
destinam a reforçar a grandeza econômica de um
País, são justificáveis e êsse deficit, como tenho dito,
em vez de representar desequilíbrio mostra uma
nação em marcha para o seu progresso e o seu
futuro.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Na
conjuntura atual, os investimentos feitos à custa de
nova inflação debilitam ainda mais o organismo
econômico do país. À "la longue", evidentemente, os
resultados deverão ser favoráveis. Resta, porém,
saber se, através de nova inflação, o Govêrno
resistirá a essa onda de crises que semeou.
Entendo que para modificar sua orientação
econômica positivamente errada, pelos efeitos
danosos que todos sentimos na vida do país,
deveria o Executivo começar pelo equilíbrio
orçamentário. Essa a grande etapa da recuperação,
se êle, realmente, quisesse servir à causa pública
do País.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Agradeço o aparte de Vossa Excelência.
(Lendo): A solução dêsses problemas;
e,
melhor
diremos,
êsses
planos

não podem morrer nos processos e desejos de se
conquistar a rigorosa concordância entre receita e
despesa, nos orçamentos da União.
O orçamento, repetimos, não é um simples
amontoado de números; não. Êle exprime os rumos
e os ideais de um povo; os planos da administração;
as necessidades coletivas; o pensamento e a ação
dos governos. O nosso orçamento terá de traduzir o
nosso desígnio patriótico para adoção de uma
política de sacrifícios, de restrições e de austeridade.
Mas, êle terá de retratar necessàriamente, o vigor de
uma nômica, em cujo ventre fecundo se manipulem
os grandes remédios para os nossos males.
Combater a inflação? Como fazê-lo? Cortando
despesas?
Equilibrando
o
orçamento?
Compreendemos bem, Senhor Presidente, que se
impõe ordenar o orçamento da República. Mas,
vamos convir que, ao ideal do equilíbrio financeiro,
devemos sobrepor o ideal da ordem e do equilíbrio
econômico do país. Apontam os financistas três
sistemas técnicos para um combate racional à
inflação – o do resgate, o da estabilização e o da
valorização do meio circulante. Qualquer que seja
dos três o adotado pelo govêrno, não tínhamos
dúvidas de que a valorização do meio circulante,
pelo fortalecimento das fontes econômicas e
incremento da produção, será medida elementar
imprescindível
na
estruturação
da
ordem
administrativa e do progresso nacional. Não há
por que temer os deficits orçamentários resultantes
dessa política. Êles representam prosperidade
e
trabalho
governamental
planificado.
Não
temamos êsses gastos. Precisamos gastar
muito. Gastar mais e muito e muito mais do
que estamos gastando no incremento e valorização
da produção nacional. Gastar o que possuímos
e o que fôr possível incorporar à economia
do País; através dos investimentos estrangeiros e do
estímulo constante à iniciativa privada. Enfrentemos,
sem temor, êsse nacionalismo ortodoxo que
busca intoxicar a nação. Não deixemos que se
conduza o Estado a atividades impróprias à sua
estrutura e aos seus fins. Não deixemos que man-
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tenha a iniciativa privada nessa política perniciosa de
intervenção estatal no domínio econômico. Política
irracional que leva o Estado à formação de
monopólios, repudiados e vedados no sistema da
Constituição vigente. Toleremos apenas a exceção
da Petrobrás, cujo monopólio se instituiu por uma
imposição da consciência nacional. A nação precisa
integrar-se na rota do progresso. O govêrno precisa
resistir à fúria dos alucinados.
A intervenção preconizada na Carta 46 é a
intervenção limitada; a intervenção amparo da
iniciativa privada; a intervenção estímulo; a
intervenção ajuda. E por ser amparo às atividades
privadas lícitas, ela se torna repressiva apenas no
combate aos abusos do poder econômico. Essa
intervenção que aí se estimula significa o jugo do ser
humano pelo Estado. Entrava as fôrças do progresso
social e contraria a natureza moral do homem.
Senhor
Presidente.
Um
Estado
que
desestimula ou paralisa a liberdade de iniciativa,
suprime da vida do povo, o maior fator do seu
progresso. Institui o sistema da fôrça mesmo que a
liberdade pontifique na letra do regime.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito
bem. Palmas. O orador é cumprimentado).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Victorino
Freire, por cessão do Senador Mourão Vieira,
terceiro orador inscrito.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Agradeço ao
nobre Senador Mourão Vieira por me haver cedido a
vez.
(Lendo):
Senhor Presidente, é com pesar que
trago ao conhecimento do Senado, a notícia
do
falecimento
ontem
nesta
capital
do
Almirante Sílvio de Noronha. Com o seu
desaparecimento perde a nossa Marinha de
Guerra um autêntico marujo. Descendente de uma
estirpe de marinheiros; que há um século ilustra o
renome da Armada, na glória das armas e
da administração pública, deixa o Almirante Noronha,

para sua classe, um nome glorioso, com os mais
edificantes exemplos de honradez, inteligência e
bravura, que constitui, aliás, a tradição de todos os
Noronhas, que no passado e no presente, têm
povoado os quadros da nossa fôrça naval.
Ministro da Marinha, do Govêrno do
Benemérito General Eurico Dutra, ali seguindo os
mesmos ensinamentos do seu pai, Almirante e
também Ministro, revelou as suas grandes
qualidades de administrador e de marinheiro. A
energia, sem arrogâncias nem destemperos, o senso
de autoridade, a delicadeza no trato, a irônica finura
com que analisava críticas improcedentes, eram
traços da personalidade do Almirante Sílvio de
Noronha.
Contando com o apoio seguro e firme do
Presidente Eurico Dutra, realizou o Almirante
Noronha uma obra formidável no Ministério da
Marinha, sendo considerado como um dos Ministros
que mais fizeram pela renovação do potencial
marítimo da Esquadra. Foi na sua gestão que a
Marinha experimentou um período de intenso
trabalho como bem focalizou o "Correio da Manhã",
na sua edição de ontem. Foram na sua
administração incorporados à Marinha, os navios
tanques "Ilha Grande", "Rasa" e "Rijo", o navio
Escola "Guanabara", os três rebocadores, "Tristão".
"Tridente" e "Triunfo", cuja aquisição permitiu que se
criasse o socorro marítimo, até então inexistente.
As cábreas Atlas, e Atlante, a barca dágua
Guaíra, os seis caças submarinos da classe Pira; os
contratorpedeiros
Amazonas,
Acre
e
Apa,
construídos no Arsenal de Marinha e os Cruzadores
de batalha Barroso e Tamandaré, constituem parte
do acervo da Administração Noronha.
A organização dos projetos de construção
de bases navais e de um grande estaleiro na baía
de Jacuacanga, a fabricação de canhões na
Diretoria do Armamento, a reestruturação do
Corpo de Oficiais da Armada, a assistência médica
com a aquisição do Hospital de Nossa Senhora da
Glória e outros grandes melhoramentos introduzidos
na
Marinha,
consagram
como
benemérita
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a administração do imortal marinheiro e o Govêrno
do Presidente Eurico Dutra.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. VICTORINO FREIRE: – Com todo o
prazer.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – A bancada da
União
Democrática
Nacional,
profundamente
sensibilizada com o passamento do Almirante Sílvio
de Noronha, associa-se às manifestações de
pesar de ,V. Exa. Trata-se de um grande brasileiro,
notável militar, patriota e defensor dos interêsses
nacionais.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Com muito
agrado, recebi o aparte do nobre colega, Senador
João Villasbôas.
O SR. GILBERTO MARINHO: – V. Exa. dá
licença para um aparte?
O SR. VICTORINO FREIRE: – Com muito
prazer.
O SR. GILBERTO MARINHO: – Numa época
em que o limo cresce demasiadamente rápido
sôbre a lápide dos nossos homens públicos,
V. Exa. age com muito acêrto, prestando
esta homenagem e enaltecendo os nobres
méritos do eminente brasileiro Almirante Sílvia de
Noronha,
cujo
desaparecimento
compunge
profundamente a representação do Distrito Federal
nesta Casa.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Muito obrigado
a V. Exa.
(Lendo) Senhor Presidente.
Para contar o que foi a atuação do Almirante
Sílvio de Noronha, em tôdas as posições que
ocupou
na
sua
classe,
seria
necessário
escrever a história da Marinha nos últimos 50
anos. Que os Noronhas da Marinha atual,
zelam pelo patrimônio moral e profissional que lhes
legou o Almirante Sílvio de Noronha, com sua
nobre vida de dedicado servidor da Nação e da
Marinha.
Solicito, assim, Senhor Presidente, que a
Mesa do Senado telegrafe à família do extinto e ao
Senhor Ministro da Marinha, manifestando o seu
pesar pelo desaparecimento daquele grande
marinheiro.

Nesta homenagem que presto à memória da
Almirante Noronha, interpreto também o pesar e a
saudade do Marechal Eurico Dutra, seu amigo e seu
antigo chefe, e também do Partido Social
Democrático. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa
Requerimento do nobre Senador Gilberto Marinho.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 243, DE 1957
Requeiro dispensa de publicação para a
imediata discussão e votação da Redação Final do
Projeto de Resolução número 10, de 1957.
Sala das Sessões, em 21 de junho de 1957. –
Gilberto Marinho.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a
Redação Final que teve a publicação dispensada.
Consta do Parecer número 507, já lido.
Não havendo quem faça uso da palavra,
encerro a discussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam a
Redação Final, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Aprovada.
Vai à promulgação.
Vai ser lido Projeto de Lei encaminhado à
Mesa.
Lido e apoiado, é despachado às Comissões
de Constituição e Justiça e Diretora o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 18, DE 1957
Torna extensivo aos servidores do Senado
Federal o disposto na Lei número 2.839, de 2 de
agôsto de 1956.
Artigo único. É extensivo aos servidores do
Senado Federal o disposto na Lei número 2.839, de
2 de agôsto de 1956.
Justificação
Em fins de 1955 o Deputado Armando Falcão,
atendendo a nobres inspirações do 36º Congresso
Eucarístico Internacional, propôs que os servidores
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dos Ministérios e das entidades autárquicas e
paraestatais tivessem canceladas as penalidades de
advertência, repreensão e suspensão, desde que
não excedentes de trinta dias e bem assim que se
lhes abonassem as faltas não justificadas, até igual
limite.
A medida não deveria dar, entretanto, direito e
ressarcimento de vantagens pecuniárias.
Aprovado pela Câmara dos Deputados, o
respectivo Projeto, que ali tramitou com o número
402-55, veio ao Senado onde tomou o número 250,
de 1956, merecendo ser tratado em regime de
urgência, e recebendo o assentimento desta Casa,
com emenda proposta pela Comissão de Serviço
Público, no sentido de excluir dos seus efeitos a
revisão de quaisquer atos decorrentes das
penalidades e das faltas, cláusula que a Câmara dos
Deputados adotou. E, assim, o Projeto se
transformou em Lei número 2.839, de 2 de agôsto de
1956.
Medida tão superiormente inspirada e tão bem
recebida pela opinião pública, não pôde ela,
entretanto, aplicar-se aos servidores do Legislativo,
em virtude dos princípios constitucionais da
independência dos poderes e da autonomia de cada
Casa do Congresso Nacional para legislar sôbre os
assuntos da sua economia interna.
Na Câmara dos Deputados, coube a um dos
membros da Mesa (o Quarto Secretário) formular
Projeto de Resolução, no sentido de tornar extensivo
o benefício aos funcionários daquela Casa.
No Senado, não houve até agora iniciativa a
respeito, o que criou para os servidores dêste ramo
do Iegislativo situação de inferioridade não só em
relação aos da outra Casa, como em relação aos
demais servidores civis da União.
É com o objetivo de preencher essa lacuna
que ora oferecemos à consideração do Senado o
presente Projeto.
Sala das Sessões, em 21 de junho de 1957. –
Alencastro Guimarães. – Remy Archer. – Gilberto
Marinho. – Victorino Freire.

LEI Nº 2.839, DE 2-8-56
Dispõe sôbre cancelamento de penalidades
aplicadas a servidores civis e o abono de faltas não
justificadas.
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Os órgãos de pessoal dos Ministérios e
das entidades autárquicas e paraestatais cancelarão
"ex officio" as penalidades de advertência,
repreensão e suspensão, desde que não excedentes
de 30 (trinta) dias, aplicadas aos seus servidores,
abonando-lhes também, as faltas não justificadas
limitadas ao mesmo prazo de 30 (trinta) dias.
Parágrafo único. O cancelamento das
penalidades e o abono das faltas de que trata êste
artigo não darão direito a ressarcimento de vantagens
pecuniárias ou vencimento, nem a revisão de quaisquer
atos decorrentes das penalidades e das faltas.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, em 2 de agôsto de 1956; 135º
da Independência e 68º da República. – Juscelino
Kubitschek. – Nereu Ramos. – Antônio Alves
Câmara, – Henrique Lott. – José Carlos de Macedo
Soares. – José Maria Alkmim, – Lúcio Meira. –
Ernesto Dornelles. – Clóvis Salgado. – Parsifal
Barroso. – Henrique Fleiuss. – Maurício de Medeiros.
("Diário Oficial" de 3-8-56).
O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a hora do
Expediente, passa-se à:
ORDEM DO DIA
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara, nº 358, de 1956, que converte
em
monumento
histórico
e
nacional
os
sítios e logradouros da antiga cidade de São
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Luís, no Estado do Maranhão, que conservam os
caracteres paisagísticos e arquitetônicos primitivos
ou tradicionais, tendo Pareceres, sob números 428 e
429, de 1957, das Comissões: de Educação e
Cultura, favorável, com a emenda que oferece de
número 1-C; de Finanças, favorável ao Projeto e à
emenda.
O SR. PRESIDENTE: – Foi enviado à Mesa
um Requerimento que vai ser lido.
REQUERIMENTO Nº 244, DE 1957
Nos têrmos do artigo 155, letra a, do
Regimento Interno, requeiro a audiência da
Comissão de Constituição e Justiça sôbre o Projeto
de Lei da Câmara número 358, de 1956,
especialmente quanto à medida constante do seu
artigo 3º, em face do que dispõe o parágrafo 2º do
artigo 36 da Constituição Federal.
Sala das Sessões, em 21 de junho de 1957. –
Argemiro de Figueiredo.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO *: –
Senhor Presidente, formulei o Requerimento com o
objetivo único de o Projeto ser submetido à
apreciação da Comissão de Constituição e Justiça,
uma vez que o seu artigo 5º é evidentemente
inconstitucional. Delega podêres, o que é vedado pela
Constituição da República.
O meu Requerimento, portanto, visa apenas
ao exame mais rigoroso da matéria. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o
Requerimento do nobre Senador Argemiro de
Figueiredo.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Em face da decisão do Senado, o Projeto volta
à Comissão de Constituição e Justiça.
________________

* Não foi revisto pelo orador.

Discussão única do Projeto de Lei de Câmara,
número 28, de 1957, que concede isenção de todos
os impostos e taxas para o material doado à Missão
Presbiteriana do Norte do Brasil, tendo Pareceres
favoráveis, sob números 477 a 499, de 1957, das
Comissões: de Constituição e Justiça; de Economia;
e de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
a discussão. (Pausa).
Encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam o
Projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o Projeto aprovado, que vai à
sanção:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 28, DE 1957
(Nº 866-B, de 1955, na Câmara dos Deputados)
Concede isenção de todos os impostos e
taxas para o material doado à Missão Presbiteriana
do Norte do Brasil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida isenção de todos os
impostos e taxas, exceto a de previdência social,
para o material doado à Missão Presbiteriana do
Norte do Brasil, destinado à remodelação da
tipografia Norte Evangélica, sediada na cidade do
Recife, Estado de Pernambuco.
Art. 2º O material a que se refere o artigo
anterior é o seguinte, constante e relacionado nas
faturas abaixo discriminadas:
Licença nº DG-55-30.680-29.390 – 3 linotipos
com 5 magazines cada, com serrador e
acessórios.
Licença nº DG-55-30.685-29.795 – 1
impressora automática, com rama de 66 x 95 cm;
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2 – impressoras automáticas, com rama de 40
x 60 cm;
2 impressoras automáticas, com rama de 33 x
24 cm;
1 máquina de pautação;
1 máquina de tirar provas.
Licença nº DG-55-30.684-29.794 – 1 máquina
elétrica, de serrilhar papel;
1 grampeadora elétrica;
1 guilhotina elétrica, com 110 cm de boca;
1 máquina elétrica de perfurar;
1 máquina de cantilhar.
Licença nº DG-55-30.679-29-789 – 1 máquina
automática para costurar livros.
Licença nº DG-55-30.679-29-789 – 10 fontes
de tipo, de 30 quilos cada, fantasia, de 12 a 42
pontos;
30 fontes de tipo, de 40 quilos, para títulos de
12 a 60 pontos;
60 quilos de fios metálicos variados de 1 a 6
pontos;
60 quilos de vinhetas variadas de 4 a 12
pontos;
200 quilos de quadrados variados, de 10 a 120
pontos.
Licença nº DG-55-30.681-29.971 – 30
numeradores automáticos para tipografia.
Licença nº DG-55-30.682.29.792 – 60 galés
metálicos variados, para composição tipográfica.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam o
Projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o Projeto aprovado, que vai à
sanção:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 55, DE 1957
(Nº 978-B-1956, na Câmara dos Deputados)
Denomina Instituto Nacional de Educação de
Surdos o atual Instituto Nacional de Surdos-Mudos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Instituto Nacional de Surdos-Mudos,
do Ministério da Educação e Cultura, passa a
denominar-se Instituto Nacional de Educação de
Surdos.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara,
nº 61, de 1957, que cria a Universidade do Pará e dá
outras providências (incluído em Ordem do Dia, em
virtude de dispensa de interstício, concedida na
sessão anterior, a requerimento dos Senhores
Senadores Lameira Bittencourt e Prisco dos Santos),
tendo Pareceres favoráveis (números 255, 256, 478
e 506, de 1957) das Comissões: de Constituição e
Justiça; de Educação e Cultura; de Serviço Público
Civil e de Finanças.

Discussão única do Projeto de Lei de Câmara,
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
nº 55, de 1957, que denomina Instituto Nacional de
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
Educação de Surdos o atual Instituto Nacional de
Surdos-Mudos, tendo Pareceres favoráveis, sob a discussão. (Pausa).
Encerrada.
números 441 e 442, de 1957, das Comissões: de
Em votação.
Constituição e Justiça; e de Educação e Cultura.
Os Senhores Senadores que aprovam o
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
Está aprovado.
a discussão. (Pausa).
É o seguinte o Projeto aprovado, que vai à
Encerrada.
sanção:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS
Nº 61, DE 1957
Cria a Universidade do Pará e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É criada a Universidade do Pará, com
sede em Belém, capital do Estado do Pará, integrada
no Ministério da Educação e Cultura – Diretoria do
Ensino Superior – e incluída na categoria constante
do item I, artigo 3º da Lei número 1.254, de 4 de
dezembro de 1950.
Parágrafo único. A Universidade terá
personalidade jurídica e gozará de autonomia
didática, financeira, administrativa e disciplinar, na
forma da lei.
Art. 2º A Universidade compor-se-á dos
seguintes estabelecimentos de ensino superior:
a) Faculdade de Medicina e Cirurgia do Pará
(Lei número 1.049, de 3 de janeiro de 1950);
b) Faculdade de Direito do Pará (Lei número
1.254, de 4 de dezembro de 1950).
c) Faculdade de Farmácia de Belém do Pará
(Lei número 1.254, de 4 de dezembro de 1950);
d) Escola de Engenharia do Pará (Decreto
número 7.215, de 24 de maio de 1941);
e) Faculdade de Odontologia do Pará (Decreto
número 6.072, de 13 de agôsto de 1940);
f) Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do
Pará;
g) Faculdade de Ciências Econômicas,
Contábeis e Atuariais do Pará.
§ 1º As Faculdades e Escola mencionadas
neste artigo passam a denominar-se: Faculdade de
Medicina, Faculdade de Direito, Faculdade de
Farmácia, Escola de Engenharia, Faculdade de
Odontologia, Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras e Faculdade de Ciências Econômicas,
Contábeis e Atuariais da Universidade da Pará.
§ 2º A agregação de outro curso ou de outro
estabelecimento de ensino depende de parecer
favorável do Conselho Universitário e de deliberação do

Govêrno, na forma da lei, e assim a desagregação.
Art. 3º O patrimônio da Universidade do Pará
será formado pelos:
a) bens móveis pertencentes ao Patrimônio da
União e ora utilizados pelos estabelecimentos de
ensino superior mencionados no artigo anterior e que
lhe são transferidos por esta lei;
b) bens e direitos que adquirir ou que lhe
sejam transferidos, na forma da lei;
c) legados e doações legalmente aceitos;
d) saldos da receita própria e dos recursos
orçamentários, ou outros que lhes forem destinados.
Parágrafo único. A aplicação dêsses saldos
depende de deliberação do Conselho Universitário e
sòmente poderá sê-lo em bens patrimoniais ou em
equipamentos, instalações e pesquisas, vedada
qualquer alienação sem expressa autorização do
Presidente da República.
Art. 4º Independente de qualquer indenização,
são incorporados ao patrimônio da Universidade,
mediante escritura pública, todos os bens móveis,
imóveis e direitos ora na posse ou utilizados pela
Escola de Engenharia e pela Faculdade de
Odontologia referidas no artigo 2º.
Art. 5º É assegurado o aproveitamento, no
serviço público federal, a partir da data da publicação
desta lei, do pessoal da Escola de Engenharia e da
Faculdade de Odontologia, nas seguintes condições:
a) os professôres catedráticos, no Quadro
Permanente do Ministério da Educação e Cultura,
contando-se o tempo de serviço para efeito de
disponibilidade, aposentadoria e gratificação de
magistério;
b)
os
demais
empregados,
como
extranumerários, em tabelas criadas para êsse fim,
pelo Poder Executivo, contando-se o tempo de
serviço para os efeitos do artigo 192 da Constituição
Federal.
§ 1º Para cumprimento do que dispõe
êste artigo, a administração da Escola de
Engenharia e da Faculdade de Odontologia,
apresentarão à Diretoria do Ensino Superior a
relação, acompanhada pelo currículo de seus
professôres e servidores, especificando a forma
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de investidura, a natureza do serviço que
desempenham, a data da admissão e a
remuneração.
§ 2º Os professôres não admitidos na forma
da legislação federal do ensino superior para
regência de cátedra em caráter efetivo poderão ser
aproveitados interinamente.
§ 3º Serão expedidos pelas autoridades
competentes os títulos de nomeação decorrentes do
aproveitamento determinado neste artigo.
Art. 6º Para execução do que determina o
artigo 1º, é criado no Quadro Permanente
do Ministério da Educação e Cultura um
cargo de Reitor, padrão CC-13, uma função
gratificada de Secretário FG-5 e uma de Chefe de
Portaria FG-7.
Art. 7º Para execução do disposto no artigo 2º,
letras "d" e "e", e no artigo 5º, são criados, no
Quadro Permanente do Ministério da Educação e
Cultura, cargos de Professor Catedrático, padrão O,
uma função gratificada de Diretor, FG-3, uma de
Secretário, FG-5, e uma de Chefe de Portaria, FG-7,
para a Escola de Engenharia; e doze cargos de
Professor Catedrático, padrão O, uma função
gratificada de Diretor, FG-3, uma de Secretário, FG5, e uma de Chefe de Portaria, FG-7, para a
Faculdade de Odontologia.
Art. 8º Para cumprimento das disposições
desta lei, é aberto ao Ministério da Educação
e Cultura o crédito especial de Cr$ 6.984.000,00
(seis milhões, novecentos e oitenta e quatro
mil cruzeiros), sendo Cr$ 4.929.600,00 (quatro
milhões, novecentos e vinte e nove mil e
seiscentos cruzeiros) para Pessoal Permanente,
Cr$
110.400,00
(cento,
e
dez
mil
e
quatrocentos cruzeiros) para funções gratificadas e
Cr$ 1.944.000,00 (um milhão, novecentos e
quarenta e quatro mil cruzeiros) para pessoal
extranumerário.
Art. 9º O custeio das vebas Material, Serviços e
Encargos e Obras, Equipamentos e Aquisição de
Imóveis, da Universidade do Pará, durante 10 (dez)
anos, a partir do exercício imediato ao da publicação
desta lei, será feito pelos recursos postos à disposição
da Reitoria pela Superintendência do Plano de
Valorização Econômica da Amazônia, nunca inferiores a

Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros)
por ano e até o dia 30 de março de cada ano.
§ 1º Dêsses recursos, 20% (vinte por cento)
destinam-se aos serviços de manutenção eficiente
do ensina e os restantes à construção dos edifícios,
às instalações e a equipamentos novos, nas áreas a
serem doadas à Universidade pelo Govêrno do
Estado do Pará ou pela Municipalidade de Belém,
mediante escritura pública e prévia aprovação do
Ministério da Educação e Cultura.
§ 2º As contas referidas neste artigo serão
movimentadas pelo Reitor, obrigados todos os
depósitos no Banco de Crédito da Amazônia S. A.
§ 3º A prestação de contas dos recursos de
que trata êste artigo fica sujeita à aprovação do
Tribunal de Contas, na forma da lei.
Art. 10. O Estatuto da Universidade do Pará
que obedecerá aos moldes genéricos dos das
universidades federais, será expedido pelo Poder
Executivo dentro em 120 (cento e vinte) dias da data
da publicação desta lei.
Art. 11. A federalização das Faculdades e
Escola referidas nas letras d, e, f e g do artigo 2º
sòmente se realizará depois de efetivada a
transferência mencionada no art. 4º.
Art. 12. Até que sejam assinadas as escrituras
referidas no parágrafo 1º do art. 9º, 80% (oitenta por
cento) dos recursos mencionados nesse artigo serão
mantidos em depósito no Banco do Brasil, vencendo
os juros legais.
Art. 13. Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art. 14. Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
Tem a palavra o nobre Senador Gomes de
Oliveira, primeiro orador inscrito para a oportunidade.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA *: – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, apelei, há dias, para
os Poderes competentes, a fim de que
atentassem para e situação de um dos Portos de
mais movimento no Sul do País – o de Itajaí
__________________

* Não foi revisto pelo orador.
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– cuja barra não correspondia às exigências da
navegação.
Tive a satisfação de receber, do Senhor
Ministro Lúcio Meira, carta em que me dá conta
das providências e da orientação adotadas
pelo Ministério da Viação e Obras Públicas,
através do Serviço de Portos, Rios e Canais,
no sentido de atender aos reclamos da população,
sobretudo de Itajaí, do meu Estado e do
próprio País.
A missiva daquele titular é do seguinte
teor:
"Ilustre Senador Carlos Gomes de Oliveira.
Li, no "Diário do Congresso" de 22 de maio
último, o discurso de V. Exa., transmitindo o apêlo da
Assembléia Legislativa de Santa Catarina no sentido
de ser dragado o pôrto de Itajaí.
Recomendei,
imediatamente,
ao
Departamento Nacional de Portos, Rios e
Canais, que informasse a respeito e com
prazer é que lhe transmito os esclarecimentos
prestados por aquêle Departamento, a seguir
transcritos, os quais, naturalmente, serão recebidos
com agrado pela população do progressista
Município de Itajaí.
"Sôbre o assunto, cumpre-me informar a V.
Exa. que, efetivamente, o pôrto de Itajaí está
necessitando de serviços de dragagem, e tanto
assim que foram os respectivos serviços incluídos
no contrato assinado, entre êste Departamento e
a firma "COBRAZIL – Companhia de Mineração
e Metalurgia Brazil", para a dragagem de vários
portos.
Para atender o contrato firmado, foram
trazidos para o Brasil duas dragas de alto mar,
capazes de operar em mar agitado, como o que
se encontra nos diferentes locais de serviços
previstos, sendo uma de maior porte, para se
incumbir dos serviços da barra de Paranaguá e
outra menor para realizar os serviços de Ilhéus,
Aracajú, Itajaí e Laguna.
Como é do conhecimento de Vossa Excelência,
os serviços de Ilhéus e Aracajú já foram concluídos, es-

tando agora essa draga operando no pôrto de
Laguna, findos os quais deverá ela ser enviada para
o pôrto de Itajaí.
Assim, não obstante a imperiosa necessidade
dos serviços de dragagem dêsse pôrto, não tem
podido êste Departamento fazer realizá-los
imediatamente, visto não se justificar a paralisação
dos que se processam em Laguna, única hipótese
em que se poderia executar, no momento, a
dragagem da barra de Itajaí.
Cumpre-me, também, informar a V. Exa. que,
estando em vias de conclusão os serviços de
reparação da draga "Bahia", de propriedade dêste
Departamento, e cujas características permitem seu
emprêgo em locais de mar agitado, já foi
determinado por V. Exa. que, logo que ela se
encontre novamente em condições de serviço, e se
ate essa data não se tiver concluído a dragagem de
Laguna, seja a referida draga mandada operar em
Itajaí, aliviando, assim, a situação difícil em que se
encontra aquele pôrto.
Cordiais saudações. (a) – Lúcio Meira".
Sr. Presidente, se não agradeço, desta
tribuna, ao Sr. Ministro Lúcio Meira é porque o farei
pessoalmente. Congratulo-me, porém, com a Casa,
pela atenção com que o seu pedido foi atendido. Não
só cumprimos satisfatóriamente o nosso dever de
representante do Estado, como, ainda, pudemos
sentir que os apelos feitos desta tribuna, por um
Senador, encontram o merecido eco de parte das
autoridades administrativas do País. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Gilberto Marinho, segundo orador inscrito.
O SR. GILBERTO MARINHO *: – Em 1955,
foi realizado concurso para Oficial Administrativo, na
Prefeitura do Distrito Federal e dos 6.000
concorrentes foram aprovados apenas 249, dos
quais já aproveitados 105.
Aguardam,
portanto,
provimento
144 candidatos. Existem 88 vagas, resul_________________

* Não foi revisto pelo orador.
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tantes da exoneração de interinos inabilitados no
concurso e mais 59 vagas abertas, por acesso,
dentro da carreira, conforme consta dos "Diários
Oficiais" de 23-12-55, 5-11-56 e 27-3-1957.
Assim, existindo 147 vagas e 144 candidatos
classificados em concurso cuja validade caducará
em trinta de julho próximo, não posso compreender
como se explique e muito menos se justifique a
injustiça que está sendo praticada para com os
mesmos.
O próprio Secretário-Geral de Administração
dirigiu um apelo ao Sr. Prefeito do Distrito Federal,
no qual encarecia a necessidade urgente de pessoal
qualificado para o exercício específico das atividades
da administração, tanto mais quando tais atividades,
face à complexidade crescente das funções estatais,
não podem mais ser exercidas pelo tipo comum de
funcionário, nomeado livremente para atender a
conveniências pessoais e não as do Serviço Público.
Não fôra, assim, esquecida a necessidade
constante de prestigiar o sistema do mérito, em
obediência, aliás, a princípio constitucional que
encontra eco na legislação ordinária.
E o meio mais objetivo da valorização dos
concursos, como forma superior de provimento dos
cargos públicos, consiste no estabelecimento não
apenas da uma política racional de administração de
pessoal que preveja, inclusive, a realização
sistemática
de
provas
de
seleção,
mas,
principalmente, no estímulo que advém da
nomeação consequente.
E' certo que as nomeações – mesmo quando
resultantes de concurso – só devem ser feitas
quando assim o exigirem os reclamos dos serviços.
Mas êste é, justamente, o aspecto que mais de perto
interessa; recentemente foi aprovado expediente que
além
de
regulamentar
as
atribuições
do
Departamento do Pessoal da Secretaria de
Administração, traça normas para a implantação e
funcionamento de um serviço de conferência de
contas, cuja imprescindibilidade, como meio de
contrôle interno do pagamento do funcionalismo,
abrangendo enorme cifra de ordem de 9 bilhões de
cruzeiros anuais, é tão evidente que dispensa
comentários.
Para o funcionamento normal dêsse
importante
serviço
fôra
fixado
o
mini-

mo de sessenta funcionários, sendo de salientar que
êsse pessoal, pelo tipo de tarefa a lhe ser incumbido,
só poderá ser constituído de elementos capazes,
selecionados segundo o sistema de mérito, sob pena
de, uma vez mais, não se tornar funcionante aquêle
contrôle.
Poderá parecer paradoxal que, contando a
Prefeitura com tão elevado número de funcionários.
haja "deficit", e grande, de pessoal qualificado em
certos ramos de atividades profissionais, sendo este
o caso de datilógrafos e oficiais administrativos. O
fato decorre de um complexo de circunstâncias,
pesando, entretanto, mais, como fator negativo, a
predominância do critério político ou pessoal sôbre o
da seleção através de concurso e, também, a mã
distribuição, quantitativa e qualificativa nos diversos
quadros existentes. Os de datilógrafos, enfermeiros e
guardas
são,
por
exemplo,
insuficientes,
numericamente, para atender aos serviços normais
que executam. O caso dos oficiais administrativos,
que executores de atividade de administração geral
são necessários em tôdas as repartições constitui,
além disso, um problema à parte, carecendo grande
parte de seus ocupantes, que não ingressaram na
carreira passando pelo crivo do concurso, de
atualização de conhecimentos ou de reajustamento
destes às modernas técnicas de administração
pública.
Despachando, em outubro do ano passado, o
ofício do titular da Pasta da Administração, o Senhor
Prefeito do Distrito Federal reconheceu a
procedência dos motivos alegados e afirmou
sómente no ano seguinte, isto é, 1957, se poderia
cuidar da situação dos aprovados no concurso para
Oficial Administrativo.
Chamo a atenção do eminente Governador da
Cidade para essa situação, que não pode
perdurar.
Não se trata de mera expectativa de direito,
mas, ao contrário, satisfeitas que foram tôdas
as condições a que a lei subordina a aquisição
do
direito,
ficou
perfeitamente
fixada
a
responsabilidade da Prefeitura para com os
concorrentes.
Cumpra, agora, a Prefeitura o seu
dever para com os candidatos, fazendo
cessar
a
incompreensível
protelação
le-
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siva dos seus direitos líquidos e certos. (Muito bem!
Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra
o nobre Senador Abelardo Jurema, terceiro orador
inscrito.
O SR. ABELARDO JUREMA *: – Sr.
Presidente, Senhores Senadores, acabo de
receber Memorial de pensionistas do Serviço
Público, apelando para o Senado no sentido
de que o Projeto de Lei da Câmara nº 20, de 1957,
que dispõe sôbre o Plano de Assistência
ao Funcionário e sua Família, a respeito do qual
falou, inicialmente, o nobre Senador Gilberto
Marinho.
O
documento,
subscrito
por
cerca
de cento e vinte pensionistas do IPASE,
residentes em Pôrto Alegre, está assim
redigido:
"As abaixo assinadas, pensionistas do
Governo Federal, vêm pelo presente memorial,
solicitar
se
dignem
Vossas
Excelências
aprovar o aumento de 45% em suas pensões,
para que possam, dignamente, enfrentar o
custo da vida que sobe, assustadoramente, dia
a dia.
As
signatárias
tomam
a
liberdade
de lembrar a Vossas Excelências, que é
humanamente impossível viverem com o quantum
das pensões atuais, simplesmente irrisórias ante as
quantias astronômicas necessárias á própria
subsistência.
Nem pensar podem em educar os filhos
e é duro verificarem que, depois de haverem
ido os meios para enfrentar a vida, agora,
quanto mais necessidade de recursos, pela
perda do ente querido que, com seu trabalho
honesto
e
fecundo,
sempre
supriu
as
necessidades de sua família, vejam-se na triste
contingência de negarem, por falta absoluta
de meios, aos seus filhos, a educação mais
elementar.
E' doloroso, Excelências, chegarmos a tão
triste conclusão, mas, confiamos em Deus e na
ação serena e justa de Vossas Excelências
de que nossos anseios serão atendidos e o
aumento de nossas pensões, ora tramitando
por essa Augusta Casa tenha, da parte de Vos__________________

*Não foi revisto pelo orador.

sas Excelências, aprovação total, a fim de minorar a
situação aflitiva em que se encontram as viúvas e
filhas daqueles que deram o melhor de seus esforços
na defesa dos interêsses da Administração de seu
país, para engrandecimento cada vez maior de sua
estremecida Pátria.
Amalia Giacomet Reginato.
Edna Garihe Tomé.
Noemia Torres Gomes.
Natercia Barros dos Santos.
Olga Maria Gaier.
P.P. Elvira Tonetti Belanca Levy
T. Belanca.
Dulce Pereira Fonseca.
Juventina Martins da Cunha.
Maria Mendonça Medrado.
Virgínia de Sousa Rocha.
Deraldina Oliveira Silva.
Wanda Manggodt Ramos Teixeira.
Doroty C. Prestes
Olvia Drago.
Sylvia de Simori Tubino.
Celina Dias Souza.
Luiza P. Hoffmam.
Marli de Souza Alves.
Arabilia O. Castro.
Isaulia Pôrto.
Vicencia de Almeida e Albuquerque.
Braulia P. Paradi.
Idalina F. Amorim.
Leonidia da Silva Soutinho.
Maria E. Nunes Correia.
Eunice dos Anjos Miranda.
Aida Azevedo Antunes.
Maria Eloa Fagundes.
Terezinha Pinto Magranho.
Laura H. S. Marchand.
Conceição Bernard.
Rita de Castro Rosa.
Adolphina Ely Toniazzi.
Pantila Casar Ribeiro.
Alice Inácia da Rosa.
Francisca Ferreira.
Alexandra Corrêa da Silva.
Maria José de Azarnbuja. Diva Oliveira Costa.
Amalia Maya Seriema. Longina Gonçalves.
Luiza Ribeiro.
Maria Rosa Azevedo.
Osmarina Dalva da Silveira.
Edila Machado.
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Nair Claudia Florian.
Aida J. Salvaterra.
Maria Jose Rodrigues.
Irma de Almeida Soares.
Candida P. G. Antunes.
Almerinda Maria de Souza.
Ana Targolina Mello.
Rita Maria Tarina.
Regina Barreto Vianna Guedes.
Irma C. Maier.
Suely Santos Neves.
Guilhermina R. Garcia.
Estacia Urba Vasconcelos.
Osvarina Paulino.
Maria Souza M.Acosta.
Ilegível.
Ilegível.
Sibilada Silva e Silva.
Vilma Olinda da Costa.
Ema Lauer.
Sarah Pacheco.
Matilde Alves da Silva.
Amalia Martins de Castro.
Maria Luiza Cavalcante.
Jacyra Vasconcellos Rodrigues.
Durvalina Nair Coelho Aguiar.
Juracy L. Frochel Bander. P.
Dagmar Barbiero Garcia.
Etha de Oliveira Reichel.
Arminda da Silva Eceerola.
Albertina de Vargas.
Sonia Gomes Lima.
Amalia Silveira Madeira.
Laura Rodrigues Ferreira.
Carmen Perpetua Barbara Vasconcelos.
Inez Beal Figueire.
Honorina Palma Pavuna.
Esolina Rodrigues de Leão.
Lolita B. Silveira.
Filicia Almeida Almada,
Elvira G. da Silva.
Marina Gomes Salgado.
Olivia Chagas.
Maria Ballina G. Affonso.
Gilda H. Shabsh Fittel.
Ursulina Alves de Lima.
Iracema Azevedo.
Geny Honorina Sailro.
Eros Pinheiro de Abreu.
Nair de Barros Barreto.
Amalia Bicca de Figueiredo.
Maria Felicia Dias.
Maria Fornari Rosa.
Sílvia da Costa.
Aurelina Rodrigues de Almeida.
Viória Carvalho dos Santos.

Maria do Carmo Carvalho Paiva.
Idalina Alves Pratas.
Olga Carvalho da Conceição.
Rina Seggiaro Almeida.
Eloah Berrzardes Ferraz.
Alba Saulo Duro.
Maria Isabel Mendonça.
Dora Albertina da S. Machado.
Olinda Cidade Rezende.
Adelina M. Napolitano Iran.
Maria Olga C. Teixeira.
Palmira Moreira Fernandes.
Amalia Alencastro Guimarães.
Pôrto Alegre, 15 de julho de 1957.
Sr. Presidente, desejo tranqüilizar as
signatárias do abaixo assinado, informando
que a proposição, em parecer substancioso
da Comissão de Serviço Público Civil se encontra
na Comissão de Legislação Social e, em
seguida, passará à Comissão de Finanças
para, finalmente, ser submetida ao Plenário desta
Casa.
Ao trazer ao conhecimento do Senado o
apêlo das pensionistas do IPASE, do Estado
Sulino, espero que, em breve, tenham elas
suas reivindicações satisfeitas. Regulamentando o
Projeto de Lei da Câmara nº 20, de 1957, o
artigo 242 do Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis da União, aquelas beneificentes verão
solucionada a situação calamitosa em que se
encontram.
Assim,
Sr.
Presidente
e
Senhores
Senadores, o Senado mais uma vez, prestará
relevante serviço ao País, ao aprovar o
projeto em tramitação nesta Casa. (Muito
bem!).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Juracy Magalhães.
O
SR.
JURACY
MAGALHÃES:
–
Senhor Presidente, desejo pronunciar algumas
palavras à margem do problema do petróleo.
Por motivos vários e dos mais variados,
jamais
pude
eximir-me
a
participar
da
discussão e do estudo daquele inflamável
assunto. Não sei se por motivos de ordem
profissional
e
funcional;
ignoro
se
em
decorrência da circunstância de, ocupando o
Govêrno da Bahia, haver cabido a mim o
ensejo de dar corpo a uma tentativa brasileira
de buscar a produção de gasolina, pela
destilação da turfa de Maraú e conhecer,
em
conseqüência,
os
desvãos
da
po-
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lítica internacional dos combustíveis líquidos;
desconheço, igualmente, se como resultado da
missão que me coube de adido militar do Brasil em
Washington, onde Obviamente, me foi possível
aprofundar, ainda mais, a minha experiência, no
conhecimento e reconhecimento daquela complexa e
complicada matéria que é o petróleo, ao que se
seguiu a minha escolha para primeiro presidente da
Petrobrás; não sei por qual das razões e motivos
alegados, mas o que é fato é que raramente vem à
luz qualquer pesquisa, ou estudo, ou livro, ou ensaio
sôbre o problema dos combustíveis líquidos sem que
me venham às mãos os respectivos trabalhos.
Em conformidade com esta observação, quero
assinalar que, nos últimos tempos, me foram
enviados alguns livros de excepcional valor sôbre a
matéria.
Assim é que me veio, primeiro, às mãos o livro
"Petróleo", de José Domingo Lavin, "uno de los
primeros mexicanos que trabajaron en Ia industria
petrolera en la época moderna", que nos descreve,
documentadamente, "o passado, presente e futuro
da indústria mexicana do petróleo", a qual pude
observar e conhecer no próprio solo mexicano, que
visitei, oficialmente, em minha condição de adido do
Exército brasileiro na América do Norte.
Chegou, depos, em meu poder, o livro do
eminente argentino, Dr. Arturo Frondisi, velho político
radical, atual-mente aspirante à suprema curul
presidencial da República Argentina, que acabou de
publicar "Petróleo y política", contribución al estudio
de la historia economica Argentina y de Ias
relaciones entre el imperialismo y la vida politica
nacional".
Veio-me em seguida, o livro notável dêsse
singular sul-americano que é Rômulo Betancourt:
"Venezuela: Politica y Petroleo".
Por fim, acabei há poucos dias, de receber dos
escritores e jornalistas, Dourival Coutinho e Joel
Silveira o seu esplêndido estudo sôbre o "Petróleo
do Brasil".
São todos êstes livros merecedores
de acurado e atento estudo, não só pela
valia e autoridade dos respectivos autores,
como
pela
documentação
ampla
e

autêntica,
apresentada
por
todos,
para
demonstrarem o que foi, em realidade, a política do
petróleo, respectivainente no México, Argentina,
Venezuela e Brasil.
A presença concomitante de tantos valiosos
trabalhos de pesquisa histórica sôbre o petróleo,
deve ter e têm um grande e real significado.
Não foi sem fundos e profundos motivos, que
um órgão da tradição conservadora do nosso "Jornal
do Comércio", em sua "Vária" de 31 de maio último,
depois de lamentar que "a imprensa norte-americana
e os círculos oficiais dos Estados Unidos tratem
muitas vêzes, corno simples extravagância
ideológica, ou como resíduo emocional de outras
etapas da vida política do hemisfério o que na
verdade representa uma filosofia de govêrno
amparada por argumentos racionais e confrontada
com a realidade", tem o "Jornal do Comércio" a sadia
e saudável coragem de reconhecer que o
"nacionalismo econômico no campo do petróleo,
como em qualquer outro, tornou-se, assim, uma
ideologia de defesa".
Ainda há pouco, o Senado ouviu o brilhante
estudo do meu ilustre colega de bancada, Senador
Argemiro de Figueiredo...
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Obrigado a V. Exa.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – ... no qual S.
Exa. combate a estatização exagerada que vem se
processando na vida econômica do País, mas
reconhece que o monopólio estatal do petróleo –
ponto do programa do nosso Partido – se justifica a
tôdas as luzes.
Não desejo, nem pretendo, Sr. Presidente,
ocupar a atenção do Senado para provar que a
indústria do petróleo, pela sua característica de fatal
integração, é uma indústria essencialmente
monopolista: ou será monopólio do Estado, ou
monopólio privado.
O que desejo pôr em relêvo, é um fato
simpático e auspicioso que pude verificar
no "Petróleo do Brasil" alentado
estudo,
magnificamente documentado, embora apresentando
algumas injustiças, desculpáveis em estudos dessa
natureza, como se verifica na apreciação da
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conduta de Juarez Távora e Odilon Braga no tratar
da matéria, em cargos e postos que ocuparam. Mas,
o que me pareceu amplamente louvável na obra de
Lourival Coutinho e Joel Silveira, foi o caráter de
indiscutível seriedade de seu estudo.
Ainda mais: o que principalmente me tocou e
comoveu em o "Petróleo do Brasil" foi verificar que,
com êste livro, já se começou a prestar uma mais
que justa homenagem a dois bravos pioneiros da
exploração do petróleo nacional. Refiro-me aos meus
amigos Oscar Cordeiro e Deputado Draul Ernany,
merecidamene apontados por Lourival Coutinho e
Joel Silveira como dignos do aprêço e da gratidão
nacionais, pelos heróicos sacrifícios praticados por
ambos, desinteressadamente e patrióticamente, em
prol da libertação econômica do Brasil.
Êsse registro sôbre o Petróleo do Brasil já
tardava. Um sentimento de dever impelia-me a
prestar, da tribuna do Senado, depoimento quanto à
excelência dêsse livro.
Ontem, casualmente, encontrei Joel Silveira,
e
agradeci-lhe
a
maneira
por
que
foi
focalizada minha atividade de interessado nos
estudos e pesquisa do petróleo, na obra de autoria
sua e Lourival Coutinho. Disse-lhe, porém, "en
passant", que o que mais me alegrava, como
estudioso dos assuntos do petróleo é que em 1946,
em mensagem à Assembléia Legislativa da Bahia,
notificando-a das providências adotadas para a
exploração do xisto de Maraú, fizera declaração hoje
sem maior significado, mas que, naquela época,
traduzia minha convicção da existêncôia de petróleo
líquido no Brasil.
Dizia eu, aos representantes do povo
baiano que a solução interessava à conjuntura
econômica da Bahia e do Brasil naquela época,
mas não seria definitiva. Era preciso continuar
as buscas do petróleo líquido que, fatalmente
devia existir no subsolo de nosso imensa
território.
Sabe o Senado, Sr. Presidente, que, há
poucos dias, ocupei a tribuna para tratar do problema
da construção do terminal marítimo do Pôrto de
Santos.
Fiz
considerações,
mostrando
que
erros
administrativos
haviam
prejudicado

a economia nacional agravando a crise de divisas
em mais de um mlhão e cem mil dólares, por ano, de
acréscimo de frete do óleo bruto, transportado para
as refinarias de São Paulo, além de mais de
trezentos mil dólares de sôbrestada dos navios, por
falta de aparelhamento do cáis santista. Historiei,
para o Senado, os entendimentos entre a Petrobrás,
as companhias norte-americanas fornecedoras de
óleo e a Companhia Docas de Santos.
Fiz o que me pareceu justo: a crítica devida à
ineficiência da ação administrativa dos Poderes
Públicos do Brasil.
Recebi longo estudo da Companhia Docas de
Santos, que lerei no fim de meu discurso, a fim de
que conste dos Anais. Como essa Companhia foi
atacada por mim e pela Petrobrás, em documentos
publicados no "Diário do Congresso Nacional", justo
é que nele também figure sua defesa, para,
conhecimento da Nação. Há entretanto, uma
passagem na qual a Companhia Docas de Santos
diz esperar que eu retifique o juízo feito em meu fôro
íntimo e, mesmo, perante o Senado, que a mim teria
ouvido com o acatamento e a confiança de que sou
merecedor.
Declaro aos meus companheiros do Senado –
como o fiz ao eminente portador do pensamento da
Companhia Docas de Santos que me procurou – que
nada tenho que retificar.
E' meu juízo que a Companhia Docas de
Santos, nesse episódio da construção do terminal
marítimo, querendo preservar os lucros auferidos,
embora licitamente, agiu com agoísmo, prejudicando
a economia do País.
Nada tenho que retificar – repito – embora
da leitura atenta do documento, que integrará
meu discurso, me tenha ficado a impressão de
que a Companhia Docas de Santos, está
inteiramente coberta do ponto de vista jurídico,
para não aceitar as alegações do ilustre
Presidente
da
Petrobrás,
Coronel
Janary
Nunes, constantes da resposta ao requerimento de
informações por mim formulado e segundo as quais
a Petrobrás se obrigara a obter – da Esso Export
Corporation permissão para que o empréstimo
em dólares fôsse utilizado pela Companhia
Docas de Santos, e do Banco do Brasil a remes-
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sa a Esso Export Corporation de carta de garantia do
provimento de dólares norte-americanos para
reembôlso do capital e juros, nas datas estipuladas.
As obrigações da Companhia Docas de
Santos, nos contratos celebrados em 13 de junho de
1955, entre a Petrobrás e a Esso Export Corporation
para o financimento do terminal interno na
importância de 2.500.000 dólares americanos e, em
19 de agôsto do mesmo ano, entre a Petrobrás e a
Companhia Docas de Santos, no qual esta se
comprometeu a realizar no prazo de dois anos, as
obras necessárias para o tráfego portuário de
petroleiros até 45.000 toneladas, compreendiam:
a) dragagem de um canal exterior para a
entrada da barra;
b) dragagem de uma bacia de evolução em
frente aos cais do Terminal;
c) construção de cais de acostagem com um
comprimento permitindo a operação simultânea de
dois super-petroleiros;
d)
construção
de
tanques
para
armazenamento do óleo;
e) assentamento de oleodutos para o
transporte de petróleo até fora da faixa de cais, a
entroncar com os da Estrada de Ferro Santos a
Jundiaí.
Sr. Presidente, minha afirmação está
inteiramente de pé, subsiste em todos os seus
termos. Por falta de providências oportunas do
Govêrno que deveria promover a coordenação entre
os interêsses em conflito, a economia nacional está
sendo dessangrada, anualmente, em mais de um
milhão e quinhentos mil dólares. A declaração do
Coronel janary Nunes, de que o projeto da terminal
maritima ainda continua na estaca zero, tem inteiro
cabimento, embora a Companhia Docas de Santos
apresente fotografias de construções do cais de
acostagem que revelam sua intenção de resolver o
projeto através da construção de uma terminal
interna no Pôrto de Santos. Êsse fato, porém, não
invalida a afirmação do Coronel Janary Nunes, no
sentido de que, para os efeitos de ressarcir os
prejuízos, pràticamente, está o projeto na estaca
zero, porquanto, se a Petrobrás começar, hoje,

a construir a terminal externa ou a Companhia Docas
de Santos iniciar a dragagem da barra para a
entrada de super-petroleiros, ambas as emprêsas
estarão empreendendo a realização de um programa
que deveria ter sido cumprido nesses três anos de
inércia, de falta de observância de deveres para com
o País.
O SR. JOÃO MENDES: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Com todo o
prazer.
O SR. JOÃO MENDES: – Há poucos dias tive
oportunidade de visitar a Refinaria Artur Bernardas.
No momento, o Presidente da Companhia, Coronel
Viana, saía para uma reunião com os diretores das
Docas de Santos para tratar de problema, a seus
olhos tido como cruciante. A Docas de Santos dispõe
apenas de cinco ou seis tanques para
armazenamento de petróleo, os quais com a
recepção do petróleo baiano destinado à refinaria de
Capuava, estariam superlotados, impedindo a
descarga do óleo estrangeiro destinado à Refinaria
Artur Bernardes, o qual, devido às leis tarifárias
brasileiras, não pode ser medido no calado dos
navios e sim em terra. O problema afigura-se,
portante, muito sério. Se em poucos dias não se
solucionar essa dificuldade, a Refinaria Artur
Bernardas não terá por onde se abastecer de óleo.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – O
depoimento de V. Exa. coincide rigorosamente com
as informações que tenho e agradeço tê-lo trazido ao
conhecimento do Senado.
Sr. Presidente desejaria principalmente, pedir
a atenção da Casa para esse problema que,
pràticamente depende de três órgãos do Govêrno –
a Petrobrás, o Banco do Brasil e a Docas de Santos,
que, afinal, é concessionária do Govêrno e sôbre a
qual o Executivo tem inteira autoridade.
Alega a Docas de Santos que não preencheu
suas obrigações contratuais porque a Petrobrás não
obteve do Banco do Brasil a garantia para os
serviços de empréstimo do dois milhões e
quinhentos mil dólares feito pela Esso à Petrobrás e
transferido a Docas de Santos.
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A Petrobrás, por sua vez, diz que tem
despendido todos os esforços paca obter do Banco
do Brasil essa garantia que lhe tem faltado.
Docas de Santos, do ponto de vista jurídico,
está inteiramente coberta pela habilidade dos seus
advogado,, mas o Govêrno que devia reunir essas
três entidades e fixar-lhes o rumo, assumindo as
responsabilidades da escolha dêsse. rumo, está
ausente, como em quase tudo que se refere a
matéria administrativa, neste momento.
E' contra êsse fato, Sr. Presidente, que
levanto, mais uma vez, desta tribuna, meu protesto,
na certeza de que o povo brasileiro, acompanhando
o desenvolvimento desses casos administrativos se
convencerá, afinal, de que praticou um grande êrro
no passado e de que, no futuro, deverá corrigí-lo,
fazendo melhor escolha dos dirigentes da Nação.
Passo, agora, a ler o estudo da Docas de
Santos, que me foi enviado.
Rio de Janeiro, 14 de junho de 1957.
EC/29.39 – ED-291.57. Exmo. Sr.
Senador Juracy Magalhães. Rio de Janeiro.
Pelo Diário do Congresso Na cional, de 30 de
maio p. passado, (Seção II, pág. 1061 a 1065),
tomamos conhecimento da resposta dada pelo
Coronel Janary Gentil Nunes, M. D. Presidente da
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás, ao requerimento
de V. Exa., sob o nº 86, de 1957. Como naquela
resposta a Companhia Docas de Santos é acusada
de haver faltado a compromissos assumidos para
com a "Petrobrás" em virtude de contrato firmado em
19 de agôsto de 1955, daí decorrendo graves
prejuízos, não só para a "Petrobrás" como para a
economia nacional, vimos apresentar a V. Exa. e aos
demais dignos membros do Congresso Nacional os
documentes que provam de maneira cabal e
insofismável a perfeita correção da Companhia
Docas de Santos no cumprimento do contrato acima
aludido.

2. A "Petrobrás" narrou porme. norizadamentc
as circunstãncias e n que, no ano de 1954, veio ao
exame e à decisão do Ministra da Viação e Obras
Públicas o problema da descarga de superpetroleiras
para abastecimento de óleo às refinarias de Cubatão
e Capuava, tributárias do pôrto de Santos.
3. A "Petrobrás" propugnava a construção de
um terminal oceânico nas proximidades de Santos
para operação de petroleiros até 45.000 toneladas
(d.w.t.) com bombeamento do óleo e transporte por
oleoduto em parte submarina e parte terrestre até ao
seu destino.
4. A Companhia Docas de Santos, de seu
lado, aduzia que tal expediente subverteria a
economia do pôrto de Santos pelo desvio de grande
parte da tonelagem aí trafegada e conseqüente
desfalque de uma considerável parcela da sua
receita, "deficit" êsse que seria imperativo remediar
por meio de considerável aumento das taxas sôbre o
tráfego remanescente. Propugnava ela, em
conseqüência, o melhoramento do pôrto sem novo
ônus para os usuários de modo a permitir a operação
simultânea de dois superpetroleiros. Assim, dizia a
Companhia Docas de Santos, se conicilariam os
interêsses em presença, isto é, a "Petrobrás" obteria
a desejada redução do frete marítimo, dependente
do emprego dos superpetroleiros; a concessionária
do pôrto de Santos não sofreria insuportável
desfalque em sua receita; e evitar-se-ia aumento de
taxas. Esta foi a solução proposta por uma comissão
nomeada pelo Ministro Dr. José Américo de Almeida
(Drs. Luiz Augusto da Silva Vieira, Hildebrando de
Araujo Góes e Moacyr Teixeira da Silva), para
estudar a matéria, solução essa que, depois de
aceita pelas duas empresas interessadas, foi afinal
ditada pelo Ministro, já então o Dr. Lucas Lopes, na
reunião de 23 de setembro de 1954, da qual a
"Petrobrás" deu notícias pormenorizadas na sua
informação ao Senado.
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5. A "Petrobrás" fizera contrato com a "Esso
Export Corporation" para compra do petróleo
necessário para a refinaria de Cubatão e em
compensação, a segunda se obrigara a adiantar
moeda estrangeira para a construção do terminal,
devendo ser reguladas, oportunamente, em contrato
separado, as condições de cumprimento dêsse
compromisso. Em conseqüência das decisões
tomadas na reunião presidida pelo Ministro da
Viação e Obras Públicas, já referido, a "Petrobrás"
obrigou-se a examinar a possibilidade de obter a
utilização dêsse empréstimo pela Companhia Docas
de Santos.
Celebraram-se, em seguida, dois contratos:
um, em 13 de junho de 1955 entre a "Petrobrás" e
"Esso Export Corporation" para o financiamento do
Terminal interno, na importância de 2.500.000
dólares americanos, outro, em 19 de agôsto do
mesmo ano, entre "Petrobrás" e Companhia Docas
de Santos no qual esta obrigou-se a realizar, no
prazo de dois anos. as obras necessárias para o
tráfego portuário de petroleiros até 45.000 toneladas
compreendendo:
a) dragagem de um canal exterior para a
entrada da barra;
b) dragagem de uma bacia de evolução em
frente ao cais do Terminal;
c) construção de cais de acostagem com um
comprimento permitindo a operação simultânea de
dois superpetroleiros;
d)
construção
de
tanques
para
armazenamento de óleo;
e) assentamento de oleodutos para transporte
de petróleo até fora da faixa do cais, a entroncar com
os da Estrada de Ferro Santos a Jundiaí.
6. O prazo de dois anos convencionado para
essas obras coincidia com o estipulado entre a
"Petrobrás" e a "Esso Export Corporation" para início
do tráfego de superpetroleiros, do qual dependia não
acrescer de 8 centavos de dólar no frete por barril de
óleo transportado.

Bem assim, segundo uma outra conclusão,
uma parte do financiamento em cruzeiros seria
contratada pela Companhia Docas de Santos com o
Banco Nacional da Desenvolvimento Econômico,
operação que a "Petrobrás" facilitaria depositando
nêsse estabelecimento 140 milhões de cruzeiros,
ainda que a prazo curto.
7. O financiamento em moeda americana
permitiria à Companhia Docas de Santos contratar
com empresa estrangeira a dragagem, a qual, nas
condições
desejadas,
era
irrealizável
com
equipamento disponível no país.
8. A correta compreensão do ajuste com
êsse objeto só é conseguida com a consideração
das cláusulas contratuais relativas ao financiamento
em moeda americana. No contrato com a "Esso
Export Corporation", de 13 de junho de 1955, foi
declarado:
"Esso Export não será obrigada a fazer
adiantamento ou pagamentos na forma deste
contrato, enquanto não receber do Banco do Brasil
uma carta garantindo à "Essa Export" que serão
providos dólares norte-americanos nas datas
estipuladas no Artigo V para reembôlso das
importâncias correspondentes ao principal e juros
vencidos e pagáveis de acôrdo com este contrato"
(Cláusula 4ª, parágrafo 4.06) .
No contrato da "Petrobrás" com a Companhia
Docas de Santos, passado em 19 de agôsto do
me'sno ano, foi estipulado:
"Docas" declara expressamente conhecer
e concordar com as condições do contrato
existente entre "Petrobrás" e "Esso Export
Corporation" assinado em 13 de junho de 1955 o
qual é anexado ao presente, por cópia autenticada,
e dele fica fazendo parte integrante, em virtude
do qual a "Esso" abre um crédito de
US$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
dólares, norte-americanos) à "Petrobrás", para
o financiamento da execução de obras e serviços
no pôrto de Santos, nele especificados, e respei-
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tadas
as
condições
convencionadas
nêste
instrumento". (Cláusula 1ª) e
"Petrobrás" reconhece ser conveniente a
execução por "Docas" dos serviços e obras a que se
refere o contrato firmado entre "Petrobrás" e "Esso";
e, assim obrigar-se-á a obter da mesma "Esso", no
preciso tempo e sob as exatas formas estabelecidas
no contrato entre ambas. "Esso" e "Petrobrás" as
necessárias provisões de fundos e meios, no
estrangeiro e em moeda estrangeira, de acôrdo com
as necessidades e requisições de "Docas", conforme
a própria letra do contrato e até o limite do
financiamento convencionado entre "Petrobrás" e
"Esso". (Cláusula 4ª).
9. Já ficou dito que êsse empréstimo de
dólares era indispensável para a execução da
dragagem da barra de Santos, e não se discute que
a dragagem é parte essencial do Terminal interno.
Entretanto. como cumpriu a "PETROBRÁS" as
obrigações relativas a êsse financiamento? Sua
informação ao Senado, apesar de tão minuciosa,
passou
ligeiramente
sôbre
êsse
ponto
importantíssimo, pois disse ela a êsse respeito:
"A Petrobrás requereu às autoridades
cambiais o registro do contrato de financiamento
firmado com Esso Export Corporation, e obteve
desta posteriormente, e apesar de sua relutância,
que concordasse no emprego de todo o
financiamento para o pagamento dos serviços de
dragagem, atendendo à solicitação da Companhia
Docas de Santos, ao invés de para o pagamento de
materiais e serviços necessários à construção do
Terminal como fôra textualmente previsto no
contrato.
A Petrobrás está certa, em consequência de
haver tomado tôdas as providências que lhe cabiam
e mesmo algumas que, em princípio não lhe
competiam, mas resultaram das circunstâncias".
(Diário do Congresso Nacional de 30 de maio de

1957. 3ª coluna in fine e começo da 4ª).
Ora, as obrigações da "PETROBRÁS" nêsse
particular, eram duas a saber:
a) obter da "ESSO EXPORT CORPORATION"
a permissão para que o empréstimo em
dólares fosse utilizado pela Companhia Docas de
Santos: e
b) obter do Banco do Brasil que remetesse à
"Esso Export" uma carta garantindo que seriam
providos dólares norte-americanos para reembolso
do capital e juros nas datas estipuladas.
A primeira dessas obrigações só foi cumprida
em 3 de julho de 1956 tendo a "PETROBRÁS"
comunicado em 26 do mesmo mês e ano à
Campanhia Docas de Santos que, afinal, a "ESSO
EXPORT CORPORATION" dera seu assentimento
para a utilização pela segunda, do crédito de
2.500.000 dólares. Cabe aqui assinalar que a um
telegrama passado, pela "ESSO EXPORT" em 18 de
outubro de 1955 a "PETROBRÁS" só respondeu por
carta em 17 de maio de 1956. Assim, dos dois anos
convencionados para a execução das obras, um se
esgotara em pura perda sem culpa da Companhia a
Docas de Santos.
Quanto à garantia do câmbio pelo
Banco do Brasil à "ESSO EXPORT CORPORATION"
para o serviço de juros e amortização do
empréstimo até hoje não foi obtida. O que a
"PETROBRÁS" estava obrigada não era, apenas,
pedir a garantia de câmbio, e sim, obtê-la,
pois "ESSO EXPORT" não faria adiantamento,
nem pagamentos, na forma do contrato em
empréstimo, enquanto não recebesse do Banco do
Brasil uma carta de garantia. E no contrato com a
Companhia Docas de Santos ela se obrigou
a obter da "ESSO EXPORT", sob as exatas
condições
estabelecidas
no
contrato
entre
ambas, as necessárias provisões de fundos no
estrangeiro e em moeda estrangeira de acôrdo

– 430 –
com as necessidades e requisições de "DOCAS".
Que a obrigação de que se trata não foi
cumprida até hoje, quem o certifica é a própria
"PETROBRÁS" dizendo à Companhia Docas de
Santos, em carta de 27 de maio p. p. que nessa data
ainda aguardava "que as autoridades cambiais
defiram o pedido que lhes apresentou a 12 de
setembro de 1955 e as requisições que essa
Companhia deverá apresentar-nos conforme prevê a
cláusula 4.a do mesmo contrato" (de 19 de agôsto de
1955) Também aqui releva assinalar que
informações solicitadas pela Carteira de Câmbio do
Banco do Brasil em 1 de dezembro de 1955 só foram
prestadas pela "PETROBRÁS" em 17 de maio de
1956.
10. Não é demais relembrar que, poucas,
semanas depois de assinado o contrato entre
a "PETROBRÁS" e a Companhia Docas de
Santos, esta, em carta de 16 de setembro de
1956, encarecia a urgência das medidas
necessárias para a obtenção da garantia de
câmbio,
e
dêsde
logo
manifestou,
sem
contradição da outra parte, que o prazo para
a execução das obras não poderia começar a
correr sem que a "ESSO EXPORT", recebendo
essa garantia, ficasse adstrita a atender às
requisições de dólares. Assim, improcede de todo
em todo a culpa imputada pela "PETROBRÁS" à
Companhia Docas de Santos; imputação essa que V.
Exa. endossou, equivocado pela informação que lhe
foi presente.
11 Esperemos da reconhecida retidão de
V.Exa. seja retificado êsse juizo em seu íntimo, e
mesmo perante o Senado que o ouviu com o
acatamento e a confiança de que V. Exa. é
merecedor. Neste particular, a informação ora
prestada a V. Exa. não seria completa se
não acrescentássemos que, independentemente
dos financiamentos prometidos e ainda não
concedidos pela "PETROBRÁS" à Companhia

Docas de Santos, com seus próprios meios,
executou parte das obras programadas, pois
construiu um cais de mais de 560 metros para
acostagem de superpetroleiros, leva adiantada a
construção dos tanques para armazenagem do óleo,
e fêz outros trabalhos, despendendo nisso mais de
100 milhões de cruzeiros e tomando compromissos
por outros 60 milhões.
12 E' pois inexata a afirmativa da
"PETROBRÁS" que se deve considerar o Terminal
no pôsto de Santos como "na estaca zero",
13 Cabe ainda rebater a alegação das
deficiências do pôrto de Santos em relação ao
atendimento das necessidades atuais não só da
Refinaria Presidente Bernardes como também da de
Capuava. Apesar do enorme acréscimo na
tonelagem do petróleo que estão refinando, têm sido
atendidas regularmente pelas instalações do pôrto.
Procurando justamente atender ao crescente
tráfego do petróleo, como é de se esperar, foi que a
Companhia Docas de Santos iniciou dêsde logo a
construção do Terminal especial para navios
supertanques.
14. O incêndio ocorrido na manhã de 22 de
janeiro dêste ano foi de tais proporções que motivou
a cooperação de várias entidades para a sua
debelação. (Resposta da "PETROBRÁS" item 3.8.2).
A "PETROBRÁS enviou material e pessoal, o Corpo
de Bombeiros de Santos atuou com presteza e a
ação da Companhia Docas de Santos foi de ordem a
merecer os agradecimentos do referido Corpo de
Bombeiros, conforme ofício de que juntamos cópia.
Em
resposta
poderíamos
lembrar
à
"PETROBRÁS" que no dia 30 de março de 1957
manifestou-se
incêndio
no
navio
tanque
"CARAVELAS", da "PETROBRÁS" acostado na Ilha
do Barnabé cuja extinção foi feita com os recursos
únicos e exclusivos da Companhia Docas de Santos
que assim evitou gravisimos danos ao próprio navio
como se verificou no incêndio do "AMA-
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PÁ" também da "PETROBRÁS" nesta Capital.
15 Quanto à alegação de serem elevadas
as taxas convém esclarecer serem elas oriundas
das
condições
peculiares
do
pôrto
e
principalmente das elevações constantes de
salários em regime de inflação; essas taxas
são examinadas e aprovadas pelo Govêrno
Federal.
16. O mais que a "PETROBRÁS" declarou
ao Senado relativamente ao seu propósito
de retomar o primitivo projeto de construir a
estação oceânica e mesmo de executá-lo sem
prejuízo do Terminal interno da Companhia
Docas de Santos é assunto da competência
do Ministério da Viação e Obras Públicas.
A êle competirá decidir se isso é conveniente
e
neste
caso
deverá
prevenir
a
profunda perturbação daí resultante no equilíbrio
financeiro do pôrto de Santos.
Não se deve perder de vista que o
Terminal interno só foi deliberado para o fim e
no pressuposto de não se desviar do pôrto
de Santos o tráfego do petróleo e seus
derrivados.
17 A União Federal, que dentro de breves
anos será a proprietária e a administradora das
instalações portuárias aí existentes, caberá
resolver se é aconselhável a "PETROBRÁS"
construir o seu próprio Terminal, fazendo vultosa
despesa para êsse fim, e simultâneamente onerar
o pôrto com a inversão de cêrca de 500 milhões de
cruzeiros em obras novas, destinadas a só
esporadicamente servir aos superpetroleiros
quando, acossados pelas intempéries, não
puderem operar no Terminal oceânico e isso ao
mesmo tempo que se desfacará em mais de 25%
anuais a renda do pôrto, "deficit" a compensar com
grande aumento, das taxas em prejuízo do
"hinterland" a que o pôrto serve, ou a com
subvenção
do
Tesouro,
custeada
pelos
contribuintes.

18 A Companhia Docas de Santos se prontifica
a fornecer a Vossa Excelência as informações
complementares que lhe parecerem úteis, e aproveita
o ensejo para renovar a V. Exa. os protestos de
sua distinta consideração e respeitoso aprêço.
Companhia Docas de Santos – a) Guilherme
Guinle – Diretor Presidente.
Anexos: – 15. doc. que, também aqui citados,
completam os constantes do "dossier" em seu poder.
PETROBRÁS
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
Gabinete do Presidente
P/E – 540/6.878/56 – Rio de Janeiro, 26 de
julho de 1956.
IImo. Sr.
Dr. Octávio Pedro dos Santos Diretor-Gerente
da Cia. Docas de Santos
Av. Rio Branco, 135/137
Rio de Janeiro.
Comunico a V. Exa. que a ESSO EXPORT
CORPORATION, atendendo às ponderações feitas
pela PETROBRÁS em carta nº PD-98/56 5.737, de
17 de maio dêste ano, deu sua aquiescência a que o
financiamento concedido pela mesma, conferência à
construção de um terminal para super-petroleiro no
Pôrto de Santos, tenha por objeto, exclusivamente,
as despesas relacionadas com dragagem, ou seja as
de que trata o parágrafo único 2.01, alíneas a e b, do
contrato firmado entre esta Emprêsa e aquela
Companhia.
Para govêrno de V. Sa., encaminho, em
anexo, uma fotocópia da carta recebida da Esso
Export Corporation sôbre o assunto, e datada de 3
do corrente mês.
Aproveito o ensejo para renovar a V. Sa. meus
protestos de elevada consideração e aprêço –
Janary Gentil Nunes – Presidente.
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ESSO EXPORT CORPORATION
60 West 49th Street
New York 20, N. Y.
George M. Parker
President

July 3, 1956
Colonel Janary Nunes, President
Petróleo Brasileiro S.A.
Caixa Postal 809
Rio de janeiro – Brasil.
Dear Sir:
We acknowledge receipt of your letter of May 17,
1956, referente PD-98 of 1956 n. 5.737, regarding the
use of funds to be, advanced by Esso Export Corporation
under its contract which it signed on May 17, 1955.
We are pleased to inform you that Esso Export
is agreeable to the use of such funds entirely for
services and materials in connection with the
dredging of the supertanker terminal inxaccordance
with the terms of the contract.
Since we consider such use of the funds for
dredging to be entirely within the scope of the
contract in its present form, this consent of ours will
naturally not have the effect of changing the contract
in any respect. By this, of course, it is understood
thart you will continue to be committed under the
contract to repay us the entire amount of all funds
advanced under the contract and to secure for us
from the Bank ot Brazil, a guarantee that United
States of America by it for remitance to us in payment
of all funds so a dvanced.
We are hopeful that the prompt use of funds in
this way will further the objective of insuring that the
terminal will be completed and in operation by May
15, 1957, to our mutual advantage and benefit.
Very truly yours, as.) G. M. Parker.

financing to construction aggregates for payment of
dreging work as provided in items a and b paragraph
2x01 article II stop in our opinion this would change
our basic agreement with you stop the purpose of
Esso Exports financing is to assist the Brazilian
Economy by providing exchange for purchase of
materiais and services unobtainable in Brazil
including all of the various items of expense A
through E inclusive thereby assuring fulfilment of
supertanker terminal facilities stop we are of the
opinion that a major portion of the dredging expense
includes labor whiche should be largely a Cruzeiro
expense stop application of total funds to dredging
would only assure attainment commercially
adequate harbor facilities which only indirectly affects
us and you stop believe you will agree with
above and support our position to Cia. Docas
regards.
Geomacpar
BANCO DO BRASIL S.A.

Rio de Janeiro, 1º de dezembro de 1956
DICPO 2.020/55
Urgente
Sr. Presidente:
Refirimo-nos ao Ofício DEF/BB 974-9.349, de
12-9-55, em que V. Sa. solicitou à Superintendência
da Moeda e do Crédito o registro, com prioridade
cambial, do contrato firmado em 17-5-55 com a
ESSO EXPORT CORPORATION, de financiamento
da construção de um terminal marítimo para
super-petroleiro, em Santos, no valor de US$
2.500.00,00.
Quando procedida aos estudos de sua alçada,
a Carteira de Comércio Exterior recebeu a carta
anexa por cópia, na qual a COMPANHIA DOCAS DE
SANTOS,
declarando
haver
recebido,
por
CÓPIA
transferência, os direitos e obrigações do
mencionado contrato, conforme termo de ajuste feito
TLN58 New York – 160 – 1/41 – 18.747 – Wll. com a PETROBRÁS, e, 19-8-55, esclarece que o
LT – PETROBRÁS – RIO
custo do terminal, em divisas, se eleva a US$
For levy yours seventeeth we prefer 4.180.000,00, cabendo-lhe prover o excesso de
not accept Cia. Docas suggestion that US$ 1.680.000,00, não coberto pelo financiamento
Esso Export advance total value of its obtido da ESSO. Por êsse motivo, espera obter
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"parceladamente, dentro das necessidades ditadas
pelo andamento das obras”, o câmbio relativo àquela
diferença.
Examinados os documentos que compõem o
processo, ficamos em dúvida sôbre os seguintes
aspectos da operação em apreço, cujo perfeito
esclarecimento se torna indispensável antes de ser o
assunto levado à consideração do Conselho da
Superintendência da Moeda e do Crédito.
1) – O registro do empréstimo foi pedido pelo
PETROBRÁS em seu próprio nome em 12-9-55:
segundo o documento apresentado pela DOCAS DE
SANTOS, entretanto, a PETROBRÁS, naquela
altura, já lhe havia transferido os direitos e
obrigações do contrato com a ESSO, conforme
ajuste de 19-8-55.
2) – Conquanto fale a DOCAS DE SANTOS
em cessão de direitos e obrigações", não
encontramos no citado ajuste declaração plena
nesse sentido nem consta do processo a
indispensável concordância da ESSO, exigida pelo
artigo VIII do contrato de 17-5-55. Se de fato houve
"cessão", merece ser explicado o fato de ter a
PETROBRÁS requerido o registro em seu nome,
levando-se em conta a circunstância de que os
pagamentos seriam feitos dentro da verba cambial
mensalmente reservada para as suas necessidades
normais;
3) – se ao contrário não tiver havido "cessão", é
de mister esclarecer, igualmente, o que se oferecer a
respeito da elevação das despesas em moeda
estrangeira. Notamos, a propósito, que só os trabalhos
de dragagem são estimados, segundo a DOCAS DE
SANTOS, em US$ 2.800.000,00, enquanto que o
contrato de 17-5-55 prevê, para o total, inclusive
dragagem o máximo de US$ 2.500.000,00.
4) – de acôrdo com a cláusula 5ª do ajuste
PETROBRÁS – DOCAS DE SANTOS, os
pagamentos em moeda estrangeira seriam feitos,
por intermédio da PETROBRÁS à taxa cambial
que vigorar na ocasião e "fôr concedida à
PETROBRÁS, pelos órgãos competentes da União
Federal", inclusive ágios. Devemos concluir que
por êsse meio se quis estender à DOCAS
DE SANTOS simples concessionária de ser-

viços públicos o tratamento especialíssimo
assegurado à PETROBRÁS, com absoluta
exclusividade pelo Conselho da Superintendência da
Moeda e do Crédito? Em caso afirmativo; foram
tomadas em tempo útil quaisquer providências
visando a obter a prévia e indispensável autorização
do mencionado Conselho?
5) – pela cláusula 4ª do mesmo ajuste verificase que a PETROBRÁS, embora transferindo certos
encargos à Docas de Santos, não se privou
inteiramente das prerrogativas conferidas pelo
contrato com a ESSO, uma vez que se incumbiu de
providenciar, junto à mesma, "sôbre as necessárias
provisões de fundos e meios no estrangeiro e em
moeda estrangeira, de acôrdo com as necessidades
e requisições das DOCAS". Nessas condições, quem
suporta a responsabilidade do empréstimo de US$
2.500.000,00 – a PETROBRÁS ou a DOCAS DE
SANTOS? Se fôr a primeira, correrá também à sua
conta o excesso de US$ 1.680.000,00 que a DOCAS
DE SANTOS está pleiteando?
6) – a quem pertencerá, por fim, o terminal em
projeto?
Agradeceríamos a V. Sa. a fineza de transmitir
a esta Carteira os esclarecimentos e informações de
que puder dispor acêrca do assunto.
Aproveitamos o ensejo para reitera-lhe os
protestos de nossa estima e consideração.
Banco do Brasil S.A. – Carteira de Câmbio as)
Paulo Poock Corrêa, Diretor.
FÔRÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1ª C.I.B.
N. 1-029-FS
Santos 30 de janeiro de 1957
Do Comandante da Primeira Companhia
Independente de Bombeiros
Ao Sr. Dr. José Menezes Berenguer.
DD. Inspetor Geral da Companhia Docas de
Santos.
Assunto: Agradecimento (faz).
I – Êste Comando, sensibilizado, agradece
à
Cia.
Docas
de
Santos, a
preciosa
e
inestimável
cooperação
empres-
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tado por ocasião do incêndio verificado no oleoduto
do Cais Novo Sabó na madrugada de 22 de janeiro
de 1957, onde os rebocadores São Paulo e Sul
América, suas guarnições e outros funcionários
prestaram relevantes serviços.
II – Peço a V. Sa. tornar extensivos a todos os
que participaram dêsse trabalhos, os mais sinceros
agradecimentos.
III – Tenho a honra de reiterar a V. Sa. os
protestos de minha distinta consideração. (as) Paulo
Marques Pereira. Cap. Cmt.
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A
PETROBRÁS
Frota Nacional de Petroleiros
Nº 17
Santos, em 8 de abril de 1957.
Do Chefe do Escritório da Fronape Ao Sr.
Superintendente da Companhia Docas de Santos
Assunto: Agradecimentos.
I – Apresento a V. Sa. os agradecimentos
pelas providências tomadas pela Companhia Docas
por ocasião do incêndio na Praça de Caldeiras do
N/T "Caravelas" em 30-3-57.
II Foram os funcionários da Ilha, Barnabé os
primeiros a prevenir as autoridades responsáveis da
ocorrência, evitando, com isso, possibilidade de um
desastre.
Atenciosamente – Petróleo Brasileiro S.A. –
Petrobrás – Frota Nacional de Petroleiros – p. p.
Durval Pereira Garcia.
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS
Nº 453
Santos, 10 de abril de 1957
Ilmo. Sr.
Dr. José de Menezes Berenguer. M D.
Inspetor Geral da Cia. Docas de Santos
Nesta
Levo ao seu conhecimento que a Câmara
Municipal de Santos, em sessão realizada a 8 do
corrente, aprovou o Requerimento número 210/57,
de autoria do Vereador Sr. José Derito, para

que se externe a V. Sa. e a seus dignos auxiliares,
o louvor e reconhecimento da Câmara, pela
colaboração que todos emprestaram nos serviços
de debelação do incêndio irrompido dia 30 de
março p. p., a bordo do petroleiro nacional
"Caravelas".
Cumprido a resolução, o que faço, em nome
dêste Legislativo, com imenso prazer, aproveito a
oportunidade para apresentar a V. Exa. os protestos
do meu elevado aprêço.
Atenciosas Saudações – Remo Petrachi.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Muito bem! Palmas. O orador é
cumprimentado).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Othon Mader.
O SR. OTHON MÁDER *: Sr. Presidente, o
Senado tem acompanhado os modestos discursos
que tenho pronunciado sôbre a economia nacional.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Modestos,
não! Brilhantes.
O SR. OTHON MÁDER: – Muito obrigado a V.
Exa.
Como vemos, de momento a momento
agrava-se nossa economia; e nenhuma providência
enérgica ou medida drástica adotam os governantes
para deter essa marcha que nos levará ao cáos, ao
descalabro econômico.
Já me foi dado criticar o intervencionismo
governamental no domínio econômico. Reforcei
meus argumentos com dados, ressaltei que somente
dentro de um regime de liberdade, de iniciativa,
poderemos melhorar nossas condições; e assinalei
que a intromissão indébita, tumultuária e
desordenada do Estado no setor econômico vem
causando ai mais funestas consequências para
nosso País.
Sr. Presidente, encarei o problema de
forma geral, panorâmica; por me faltarem dados
concretos
sôbre
determinados
ramos
da
economia nacional, não debati o assunto apoiado em
cifras.
Hoje, entretanto, a tribuna do Senado
foi ocupada por um ilustre colega o nobre
Senador João Arruda, conhecedor profundo do
problema da indústria têxtil, no Brasil Apresentou
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S. Exa. elementos com os quais demonstrou, à
saciedade que a indústria de tecidos, sem dúvida a
mais importante do País, se debate em dificuldades
tremendas, agravadas dia a dia pela ausência de
medidas adequadas.
Por coincidência tôda singular, participei, na
terça-feira última, de uma reunião a que estiveram
presentes vários industriais de tecidos. Foram, então.
exibidos quadros demonstrativos da difícil situação
daquela atividade. Informaram-me que, no fim do
ano
passado,
os
industriais
de
tecidos
compareceram, incorporados, ao Palácio do Catete e
ao Ministério da Fazenda. Foi-lhes então prometido
que, em curto lapso de tempo o Govêrno cuidaria do
assunto. Como até março do corrente ano não se
tomasse qualquer providência, voltaram aquêles
industriais à presença do titular da Fazenda o qual
lhes solicitou apresentassem sugestões. A opinião
da indústria têxtil foi transmitida ao Sr. Presidente da
República em longo memorial, posteriormente
despachado ao Sr. José Maria Alkmim, com
instruções no sentido de estudar atentamente o
problema e determinar as medidas por êle
reclamadas. Decorrido algum tempo, voltaram os
industriais de tecidos a interpelar o Sr. Ministro da
Fazenda, mas S. Exa. ainda não respondeu ao
memorial da classe. Nesse memorial, entretanto,
sugeriam-se medidas adequadas à solução da crise;
entre outras, a de que fôsse permitida a exportação
de tecidos. Aliás, para enquadrar essa exportação na
Lei número 2.145, foram feitas algumas adaptações,
perfeitamente legais, que, no entender dos que estão
diàriamente em contacto com a indústria, resolveriam
em grande parte o problema. Exportaríamos
novamente tecidos, os quais já tiveram lugar de
destaque na pauta da exportação e já forneceram ao
Brasil apreciável cociente de divisas.
Ao tempo da guerra pagávamos, com tecidos,
o trigo que consumiamos. A Argentina recebia
tecidos e nos mandava trigo.
Cobríamos toda a importação dêsse cereal
com o valor dos tecidos exportados.

Outros países, como a Venezuela a Indonésia
e a África, também, importavam os nossos tecidos.
Na ocasião, o Brasil expandia sua indústria têxtil,
cujos artigos encontravam larga aceitação nos
mercados externos. A incúria e os erros da política
econômico-financeira,
no
entanto,
impediram
continuássemos a exportar tecidos.
Voltaríamos a usufruir desta fonte de riqueza
se aceitas as sugestões apresentadas ao Sr. Ministro
da Fazenda. Infelizmente, porém. S. Exa., como
sempre, protela a solução dos assuntos de magna
importância e da maior urgência. A indústria têxtil
atravessa dias cada vez piores; e talvez dentro em
breve tenha de paralisar suas fábricas.
Já foi anunciado oficialmente, da tribuna da
Câmara dos Deputados, pelo Deputado Emílio
Carlos, que em São Paulo mais de cento e vinte mil
operários estão sem emprêgo; e outros tantos
seguem o mesmo caminho.
A situação, portanto. agravar-se-á de tal
maneira, que nos levará à subversão social. No dia
em que êsses operários se virem impossibilitados de
ganhar o sustento de suas famílias, certamente virão
à reclamar, por meios violentos, medidas que os tire
da situação aflitiva.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Permite V.
Exa. um aparte.
O SR. OTHON MÃDER: – Com todo o prazer.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Nos Estados
Unidos surgiu a crise do desemprego, a qual foi
resolvida com a adoção de turnos, nas fábricas. Não
é, portanto, medida de alçada exclusiva do Govêrno.
Os industriais brasileiros poderão solucionar o
assunto, adotando providência idêntica.
O SR. OTHON MADER: – Vossa Excelência
estaria com a verdade se vivessemos num país de
economia
livra.
No
Brasil,
entretanto
o
intervencionismo estatal, atingiu os mais altos níveis.
Hoje, as políticas de crédito de comércio exterior,
enfeixadas nas mãos do Govêrno – que domina
tôda a atividade econômica – não permitem
às indústrias agirem de modo idêntico às dos
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Estados Unidos. Se houvesse liberdade, a primeira
inciativa seria a de exportar ou a de aumentar o
consumo dos produtos. Diante, porém, das
circunstâncias em que o Govêrno colocou a
economia nacional, não é possível adotar
semelhante atitude. Hoje, tudo depende do Govêrno;
tudo está nas mãos do Govêrno. Assim, as crises só
podem ser resolvidas através da intervenção
governamental.
Mais fácil seria – e é justamente o que os
industriais brasileiros pedem – não interviesse o
Govêrno, permitindo que a indústria têxtil
caminhasse, se expandisse e se aperfeiçoasse. O
Govêrno, no entanto, está às suas ilhargas, exigindo,
impondo restringindo-lhe a liberdade. Chegamos à
situação de caber ao Govêrno a solução imperativa,
porque, além de tudo, o crédito para a produção
também foi dràsticamente restringido. Enquanto isso,
para as atividades improdutivas, para as emprêsas
públicas, para as despesas do Govêrno, enfim, para
outros setores, houve até expansão de crédito e
facilidades monetárias. A crise agrava-se, a inflação
cresce, exatamente porque estamos comprimindo a
produção, enquanto crescem os meios de
pagamento.
Dêsse
desequilíbrio,
dessa
desproporção, é que se origina a inflação galopante
a que tantas vêzes nos referimos, atribuindo-a à
incúria do Govêrno.
Como afirmei, adotadas, com antecedência, as
medidas relativas à indústria têxtil, não estaria ela
enfrentando a situação aflitiva em que se debate.
Sr. Presidente alegarão alguns que o Govêrno
poderia, perfeitamente, abandonar a indústria têxtil,
ainda que meia dúzia de industriais fôssem à
falência, pois nenhum prejuízo adviria para a
economia nacional.
Os que assim pensam, ignoram ser a
produção de tecidos, no Brasil, importantíssima dela
dependendo muitas outras.
A própria lavoura está ligada à prosperidade
da indústria têxtil. Desde o momento em que se
reduzirem os trabalhos das fábricas, o preço do
algodão forçosamente baixará; e a já tão sacrificada
lavoura brasileira sofrerá, ainda uma vez, as
consequências desta crise.

Não podemos encarar a crise têxtil em face do
interêsse de meia dúzia de industriais, e sim, do
interêsse geral, atentando para a repercussão
danosa sôbre a economia brasileira, principalmente,
das classes operária e agrária.
Sr. Presidente, eis porque constantemente
criticamos, da tribuna, a atitude do Govêrno em
relação aos problemas fundamentais, de importância
capital para a vida do Brasil. São êles tratados com
desprêzo e displicência absolutas. Nenhum interêsse
demonstra o Govêrno na sua solução, e os dias
passam sem providências.
Sr. Presidente, vim à tribuna reafirmar a
existência da crise têxtil, da qual, com tanta
proficiência e conhecimento falou, hoje, o nobre
Senador João Arruda.
Reclamo maior atenção e mais presteza do
Govêrno na solução dêsse problema, pois já se
prevê a despedida, em massa, de operários. Aliás,
êsses vêm sendo despedidos há muito tempo. Não
houve ainda alarme porque, em geral, são
dispensados aos poucos, indenizados, e, enquanto
puderem viver com os recursos provenientes das
indenizações, ficarão em casa, sem trabalhar. No
momento, porém, em que êsses recursos se
esgotarem, virão êles para a rua, reclamar e, talvez,
praticar violência, perfeitamente justificáveis diante
da situação.
Segundo assim, as palavras proferidas pelo
nobre representante da Paraíba.
E' imprescindível, urgente e necessário que o
Govêrno tome imediatas providências para debelar a
crise deflagrada no setor da indústria têxtil, pois
outras virão. Não é absurdo prognosticar que, dentro
em pouco, talvez um grande craque econômico se
manifesta em todo o Brasil. Já alguns prevêem o seu
desencadeamento para o ano de 1958. Os mais
otimistas entendem que poderão protelá-lo até 1959.
Se até lá, entretanto, medidas sabias e acertadas
não forem tomadas pelo Govêrno, iremos, sem
dúvida, à falência geral, cujas consequências são
imprevisiveis.
Tenho em mãos, Sr. Presidente, estatística de
São Paulo referente à indústria de construção civil,
naquele Estado. Nos primeiros quatro meses de
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1957 a construção baixou cêrca de 100.000 metros
quadrados, em relação ao mesmo período de 1956.
Vale dizer: maior número de operários deixou de ser
empregado nessa indústria, a qual, como a têxtil, tem
a mais funda repercursão. Entretanto em crise,
arrastará as indústrias de cerâmica, de cimento, de
tijolos, telhas, madeiras, ferro, artigos sanitários;
enfim, tôdas as indústrias correlatas que contribuem
para a da construção. Não sabemos, pois, que
consequências daí advirão.
Os proprietários das firmas construtoras vêmse na contigência de despedir seus operários, pois
precisam tomar cuidado, a fim de não caírem numa
crise que os leve à falência.
Outro ramo da indústria paulista, também em
dificuldade, é o de ferragens para construção.
Segundo a Fôlha da Manhã, de 19 de maio de 1957,
está dispensando grande número de operários.
Por todo o Brasil, desde o Amazonas até o Rio
Grande do Sul, principalmente no setor têxtil é essa
a conjuntura econômica.
Na reunião em que estive, representantes do
Estado do Amazonas informaram-me que, em seu
Estado, as fábricas de tecidos vêm lutado, também,
com dificuldades de consequências imprevizíveis.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Permite V.
Exa. um aparte,
O SR. OTHON MADER: – Com prazer.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Essa
dispensa a que V. Exa. se refere não terá como
consequência a modificação do equipamento,
tornando-o mais técnico, mais racional? Essa, aliás,
a preocupação da indústria universal.
O SR. OTHON MADER: – Vossa Excelência
tem razão de falar sôbre esse aspecto, também
considerado pelos industriais paulistas que, ao
apresentarem sugestões ao Ministro da Fazenda,
lembraram que uma parte dos artigos exportados
poderia ser retida pelo Govêrno Brasileiro, em
forma de certificados, para que, mais tarde,
fôsse aproveitada na importação de maquinaria

mais moderna, reclamo, hoje, dos industriais
brasileiros. Dessa maneira, salvando-se da crise a
indústria, e importando-se maquinismo para melhorar
seu rendimento – creio – teria aí o Governo a
solução ótima e ideal do problema. Infelizmente, não
se deu, até hoje, a menor atenção ao proposto pelos
industriais.
Foram oferecidos, espontâneamente, ao
Govêrno brasileiro certificados de equipamento, por
meio dos quais, futuramente, poderíamos importar,
sem gravar nosso orçamento cambial, quase
sempre, como V. Exa. sabe, em ponto de
desequilíbrio. Seria, assim, aliviado de grandes
quantias, provenientes da exportação de tecidos, que
aplicariam na importação de máquinas modernas.
Aproveito, aliás, para, mais uma vez, dirigir
apêlo ao Sr. Ministro da Fazenda, no sentido de que
dê alguma resposta ao Memorial que lhe foi entregue
pelo Sindicato de Tecidos do Brasil, sugerindo
medidas para solucionar a crise, que nos ameaça, e
poderá ser de consequências funestas para o País.
Ainda no mesmo rumo que nos traçamos e
vamos seguindo indefectivelmente, no Senado, repito
que precisamos entrar no caminho sensato, promover
o bem estar, o progresso e a felicidade do Brasil,
condições só possíveis através da redução do
intervencionismo estatal. Quero, mais uma vez,
distinguir
esse
intervencionismo
desabusado,
tumultuário e errado, da intervenção necessária, que
todos reconhecemos útil em certas oportunidades, e é
muito diferente da que está sendo imprimida, no Brasil.
Insurgimo-nos, não contra a intervenção
estatal na economia privada, em tese; mas contra a
forma pela qual é, entre nós, aplicada.
Se observássemos o preceito da Constituição
Federal – de que a ordem econômica deve assentarse no princípio da livre iniciativa e, só em casos
especiais, poderá o Govêrno intervir para
monopolizar determinada indústria ou atividade
econômica – estaríamos dentro da linha
constitucional, que todos defendemos...
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bem!

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Muito

O SR. OTHON MADER: – ...e deveria ser
seguida, não a torto e a direito, como faz o Govêrno,
a todo o momento, com razão ou sem razão,
intervindo, quando não precisa, ou não intervindo,
quando necessário.
Todos estão sofrendo as consequências do
intervencionismo inútil.
E', portanto, com imensa satisfação, que vejo,
na defesa ardorosa dessa linha, além do grande e
respeitado órgão da opinião pública, o Correio da
Manhã, outro jornal não menos respeitado,
prestigiado e estimado, O Globo.
Na sua edição de hoje, em artigo de redação,
faz crítica, ponderada e absolutamente certa, contra
o intervencionismo estatal.
Permito-me, Sr. Presidente, ler êsse artigo.
Incorporado ao meu discurso, ficará nos Anais do
Congresso, a fim de que se verifique,
posteriormente, que, na realidade, a causa que
defendemos é de grande interêsse para o Brasil,
significa o progresso e a felicidade da Nação.
O MALÔGRO DO NACIONALISMO E DO
ESTATISMO NO MUNDO
Para a avassaladora crise, que vai devorando
o Brasil, muito tem contribuido não só a manifesta
fragilidade de nossa estrutura econômica, apoiada
em enorme percentagem sôbre a exportação do
café, como a invasão dos políticos, que aplicam à
solução dos problemas de governo o critério ou o
descritério de seus interêsses facciosos.
Enquanto os partidos se contentavam com o
usufruto do poder, como fonte de empregos para "os
nossos companheiros", ainda as coisas não se
tinham agravado tanto. Mas, depois de 1930
(revolução que foi feita para restituir ao regime sua
pureza democrática), entrou em ação um novo
instrumento de proselitismo: a demagogia, em breve
associada aos "slogans" do fascismo que devastava
a Itália e que não tardaria muito a criar, na

Alemanha, o mito hitlerista. O fascismo era o
"artigo do dia".
Ninguém ignora o que foi o fascismo como se
organizou, seu caráter ditatorial, sua decidida
absorção, pelo Estado de tôdas ou quase tôdas as
atividades nacionais, em quaisquer campos. Quando
Luiz XIV proclamou: L'état c'est moi", a concentração
de autoridade na pessoa real foi infinitamente menor
do que a desfrutada séculos depois pelo Duce ou
pelo Fuehrer.
O nazi-fascismo reviveu a idade média,
apoiando-se nas corporações e nos militares. O
indivíduo deixou de existir como quantidade política.
Passou a ser um número apenas na série de
criaturas, atreladas ao carro do Estado, em cuja
boléia ditador se encontrava com as rédeas na mão.
E só êle. Ou êle acima de qualquer outros. Mussolini
declarou mesmo que só êle tinha razão: "II Duce ha
sempre regione".
Mas nem Mussolini nem Hiltler empolgaram o
mando onimodo apenas pela fôrça das armas.
A ascensão e duração de ambos se deveu
igualmente a uma doutrina, que criaram ou
adaptaram das tiranias anteriores. Dois grandes
princípios sobrelevaram os demais na construção do
nazi-fascismo: o nacionalismo e o estatismo. Mas
exato seria falar de um só, pois um não vive
sem o outro. São, históricamente, irmãos
siasmeses.
Se tomarmos como ponto de referência os
princípios da Revolução francesa, fascismo e
nazismo constituiram a contra-revolução. Tanto
um, quanto outro, tiveram como base do novo
Estado o sistema de corporações e sindicatos,
sôbre êles pairando o poder político, simbolizado no
partido único, em cujo leme, se encontrava o
Diretor.
O nascionalismo de Hitler e Mussolini
objetiva à auto-suficiência da Alemanha e da
Itália. Só valorizavam o que produziam e só
compravam no exterior o que lhes era impossível
produzir. Bateram às portas da ciência aplicada,
e
conseguiram,
fabricar
gasolina
sinté-
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tica, borracha sintética e as coisas de que não
dispunham.
O nacionalismo foi a bandeira da xenofobia e o
preparativo da guerra, em que acabaram perecendo.
A sombra dêle, desafiaram as democracias
ocidentais,
que
proclamavam
valetudinárias,
caducas, incapazes de empunhar uma arma. Se a
memória dos políticos brasileiros não está extinta,
hão de lembra-se dos discursos dos condutores nazifascistas. Como chasqueavam da liberdade! Como
ultrajavam nações gloriosas, tais como a França e a
Inglaterra! Na bôca daqueles grande histriões, os
democratas do mundo estavam acovardados porque
só pensavam em ganhar dinheiro na City ou na Wall
Street. O heroísmo não vivia mais senão sob o fáscio
de Mussoline ou a água de Hitler. A mocidade
fascista e nazista em duas ou três etapas atingiria, o
dia que quisesse, as margens do Potomac para
engolir Washington, depois de ter desembarcado em
Londres!
Chega a ser penoso recordar tudo isso, depois
que os democratas, apontados como débeis
gozadores, embriagados de uisque, levaram por
diante, em todos os continentes, as tropas dos dois
ditadores.
A luta, que ora se trava neste após-guerra, é
um renovado conflito entre a liberdade ameaçada
agora pelo comunismo, e os povos, que não querem
abrir mãos das franquias democráticas. Quando se
fala no conflito entre duas gigantescas nações –
Estados Unidos e Rússia – não se exprime senão a
fachada dos adversários. O que realmente divide a
humanidade é o choque de duas concepções. Numa,
a pessoa humana é que conta; noutra, o Estado,
esmagador, síntese de tôdas as fôrças, propulsor e
monopolizador de tôdas as iniciativas.
Nenhum democrata pode estar, senão
por engano, do lado dos que suprimem a
liberdade. Seja a do indivíduo, seja a da
emprêsa particular. A democracia tem sua base

no indivíduo, suas prerrogativas e seus direitos. O
estatismo é o oposto; é a opressão do indivíduo pelo
Estado. São teses elementares. Podem ser
apreendidas na mais rudimentar tratada de Política e
de Direito Público.
Como escreveu um dos mais lúcidos espíritos
da atualidade européia, “um povo que depende por
inteiro do Estado não é um povo; é uma plebe”.
O Brasil está se defrontando agora com uma
nova “poussée” do nacionalismo que Vargas cunhou
como um princípio, quando criou o Estado Novo, ou
seja, á supressão do regime de opinião; quando
proclamou que “voto não enche barriga”, quando
atiçou os rancôres e reservas contra os Estados
Unidos, atribuindo a êsse país todos os nossos
males.
Sob côr de sustentar a Petrobrás e de
perseguir os trustes internacionais, os mesmos
antigos batedores do queremismo, com as mesmas
barulhentas buzinas, já recomeçaram a obra
propagandística a favor do nacionalismo e da
conveniência do monopólio do Estado. Na mesma
linha, os comunistas. Até os dissidentes vermelhos,
comandados pelo ex-Capitão Agildo Barata, um dos
que sublevaram o Terceiro Regimento em 1935, e
que, agora, vem salvar o Brasil da ruína e do
imperialismo. Desta vez, sem armas. Só com
palavras e confessando seu inalterável credo
marxista.
São grupos apenas, que querem substituir-se
à vontade nacional e ao interêsse público. O povo
não sabe do que se trata. Não toma partido. Não tem
ideologias. Quer pão e teto. Pelo menos isso. Mas
não obtém senão, um mínimo e a preços
esmagadores.
O que aí está – afora os equivocados – é uma
facção audaciosa e suspeita. Conseguirá impor ao
Govêrno seus pontos de vista? Até agora, sim.
Entretanto, o nacionalismo fascista empobreceu
a Alemanha e a Itália, que só agora, vivendo de-
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mocràticamente,
se
estão
recuperando.
A
ressurreição da Alemanha causa mesmo assombro
ao mundo. Uma nação vencida pelas armas, com
seu território bombardeado e seccionado por obra do
sovietismo, dispõe de tanto ouro que seu excesso
começa a inquietar os dirigentes! Isso prova que o
progresso de qualquer grupo humano não é
incompatível com o regime de liberdades. Ao
contrário; a servidão estatal e xenófoba é que cria a
miséria e leva à revolução ou à guerra. A própria
Rússia comunista reconheceu, no célebre XX
Congresso do P. C., o malôgro de sua política
econômica nos setores da produção de metais,
carvão, cimento, madeira, construção de casas,
instalações industriais.
No Brasil a economia dirigida, a administração
do Estado nos serviços públicos tem sido simplesmente catastrófica. Poderemos, sem risco, insistir
nessa direção? Parece que nenhuma fôrça
verdadeiramente democrática será capaz de inclinarse par essa, já comprovadamente ruinosa, solução.
Para experiências é tarde. Nossa dívida com o
estrangeiro, decorrente de empréstimos, créditos,
financiamentos, obtidos fora do País até 30 do
passado outubro, segundo a SUMOC, atingia a
enorme soma de um bilhão de dólares, com um
acréscimo de onze milhões sôbre a posição
devedora em 31 de agôsto do mesmo ano.
Chegamos, assim, à saturação da capacidade
de dever. De dívidas e desacêrtos. Alguma coisa terá
de ser feita para corrigirmos os erros. E sem demora.
Senhor Presidente, é motivo de satisfação
para nós, que defendemos essa mesma tese,
sentirmos que prestigiosos órgãos da imprensa
brasileira a apóiam. Nesta Casa temos sempre
contado com a solidariedade dos mais eminentes
colegas, quer da União Democrática Nacional, quer
de outras bancadas.
Antes
de
terminar
meu
pequeno
discurso,
deseja
dar
conhecimento
ao
Senado e à Nação de um telegrama ur-

gente que acabo de receber da Associação
Comercial e Industrial da cidade de Ponta Grossa, no
Estado do Paraná:
"Urgente – Bancada Senadores pelo Paraná –
Palácio Monroe. Rio.
Esta Associação sente-se na obrigação de
levar ao conhecimento de V. Exa. e solicitar
providências urgentes para a grave situação em que
vive esta Cidade de Ponta Grossa, ameaçada de
conflito popular, fomentado pelo Prefeito Municipal
Senhor José Hoffmann, que para se eximir de
responsabilidade pelas atitudes ao Município, está
instigando a massa operária contra as classes
conservadoras, existindo séria e real ameaçada de
entrechoques entre o povo. Saudações. Associação
Comercial e Indústria de Ponta Grossa. Pedro A.
Ribas, vice-presidente em exercício. Alvice Mansani,
Secretário".
Senhor Presidente, pelos têrmos dêsse
telegrama, tomamos conhecimento das horas difíceis
que atravessa Ponta Grossa, ameaçada de
perturbação da ordem.
Dirijo um apêlo às autoridades competentes no
sentido de evitar que conflitos entre os componentes
do povo perturbem a ordem em Ponta Grossa. (Muito
bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo
que tratar, vou encerrar a sessão. Designando para a
de segunda-feira a seguinte:
ORDEM DO DIA
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 83, DE 1956
1 – Votação, em discussão única, do Projeto de
Lei da Câmara, número 83, de 1956, que cria o Serviço
de Estatística dos Transportes, Comunicações e Obras
Públicas, e dá outras providências, tendo:
Pareceres (números 1.034 a 1.036, de 1956;
121 a 123 e 435, de 1957).
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I – Sôbre o Projeto:
– da Comissão de Constituição e Justiça,
favorável;
– da Comissão de Serviço Público, favorável,
com modificações;
– da Comissão de Finanças, favorável, com
modificações;
II – Sôbre as emendas:
– da Comissão de Serviço Público: 1º parecer –
oferecendo a de número 1-C; 2º parecer – favorável às de
números 2-C e 3, e, conseqüentemente, considerando
prejudicada a de número 1-C e respectiva subemenda;
– da Comissão de Finanças: 1º parecer –
propondo subemenda à de número 1-C e oferecendo
a de número 2-C; 2º parecer – favorável à de número
3 e, conseqüentemente, considerando prejudicada a
emenda número 1-C e respectiva subemenda;
– da Comissão de Constituição e Justiça,
favorável às emendas 2-C e 3 e considerando
prejudicada a de número 1-C e respectiva
subemenda pela aprovação da de número 3.
2 – Discussão única do Substitutivo
da Câmara dos Deputados ao Projeto de
Lei
do
Senado,
número
61,
de
1950,

que autoriza o Govêrno Federal a auxiliar
a Prefeitura Municipal de São João de Muqui,
no Estado do Espírito Santo, com a quantia
de Cr$ 2.000.000,00 para reparação de danos
causados pela tromba dágua que desabou
sôbre o referido Município, tendo pareceres
favoráveis, sob números 414 e 415, de 1957, das
Comissões de:
– Constituição e Justiça e de Finanças.
3 – Discussão única do Projeto de Lei
da Câmara, número 132, de 1956, que autoriza
o Poder Executivo a encampar e incorporar
ao patrimônio da Estrada de Ferra Leopoldina a
Estrada de Ferro Itapemirim, de propriedade do
Estado do Espírito Santo, tendo Pareceres
favoráveis, sob números 422 a 424, de 1957, das
Comissões:
– de Constituição e Justiça;
– de Transportes, Comunicações e Obras
Públicas; e
– de Finanças.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 16 horas e 35
minutos.

63ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 24 DE JUNHO DE 1957
PRESIDÊNCIA DO SENHOR FREITAS CAVALCANTI
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS ACHAM-SE
PRESENTES OS SENHORES SENADORES:
Prisco dos Santos. – Remy Archer. –
Victorino Freire. – Waldemar Santos. – João
Mendes. – Leônidas Mello. – Onofre Gomes. –
Fausto Cabral. – Carlos Sabóia. – Kerginaldo
Cavalcanti. – Sérgio Marinho. – Reginaldo
Fernandes. – Abelardo Jurema. – Argemiro
de Figueiredo. – Nélson Firmo. –– Freitas
Cavalcanti. – Rui Palmeira. – Júlio Leite. – Lourival
Fontes. – Neves da Rocha.– Carlos Lindenberg.
– Attílio Vivacqua. – Ary Vianna. – Sá Tinoco.
– Tarcísio de Miranda. – Alencastro Guimarães.
– Caiado de Castro. – Gilberto Marinho. – Benedicto
Valladares. – Lima Guimarães. – Lino de Mattos
– Sylvio Curvo. – João Villasbôas. – Gomes
de Oliveira. – Rodrigo Lôbo. – Lameira Bittencourt.
(36).

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 109, DE 1957
Prorroga, até 31 de julho de 1957, a vigência
do regime de licença e que está subordinado o
intercâmbio comercial com o exterior.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica prorrogada, até 31 de julho de
1957, a vigência do regime de licença a que está
subordinado o intercâmbio comercial com o exterior,
nos têrmos da Lei número 2.145, de 29 de dezembro
de 1953, prorrogada na forma das Leis números
2.410, de 29 de janeiro de 1955, 2.807, de 28 de
junho de 1956, e 3.053, de 22 de dezembro de 1956.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, inclusive quanto à sua obrigatoriedade nos
Estados estrangeiras, ficando revogado, para êsse único
efeito, o disposto no parágrafo 1º do artigo 1º do
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença Decreto-lei número 4.657, de 4 de setembro de 1942.
acusa o comparecimento de 36 Senhores
Às Comissões de Constituição e Justiça, de
Senadores. Havendo número legal, está aberta a Economia e de Finanças.
sessão.
Vai ser lida a Ata.
OFÍCIO
O Senhor Quarto Secretário, servindo de
Em 21-6-57.
Segundo, procede à leitura da Ata da sessão
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
anterior, que, posta em discussão, é sem debate
Federal:
aprovada.
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência
O Senhor Segundo Secretário, servindo de
Primeiro, lê o seguinte:
que tendo sido indicado pelo Grupo Brasileiro
da
Associação
Interparlamentar
de
Turismo
EXPEDIENTE
e designado pela direção desta Casa, para representar
o Senado Federal na reunião que a mesma
Ofício da Câmara dos Deputados, número Associação convocou para o dia 28 de junho corrente,
845, encaminhando autógrafos do seguinte:
na cidade de Como (Itália), sigo para a Europa no
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próximo dia 24 dêste mesmo mês, pelo que, na
forma da Constituição Federal e do Regimento
Interno do Senado, faço a presente comunicação de
que vou ao estrangeiro por determinação desta
própria Casa e assim estarei ausente de seus
trabalhos por algum tempo.
Atenciosas saudações. – Othon Mäder.
VETO
Nº 1, DE 1957
(Parcial)
Do Prefeito do Distrito Federal, ao Projeto de
Lei número 1.251, de 1953, da Câmara dos
Vereadores, que dispõe sôbre a encampação da
dívida da Administração dos Estádios Municipais para
com o Banco da Prefeitura do Distrito Federal, S. A.
G. P. 1.433.
Em 24 de junho de 1957.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, nos têrmos do § 3º e para os fins do
parágrafo 4º, do artigo 14 da Lei Orgânica do Distrito
Federal, o Projeto de Lei número 1.251, de 1953, da
Câmara do Distrito Federal, que me foi enviado no dia 13
de junho corrente, e ao qual neguei sanção,
parcialmente, vetando os dispositivos que me pareceram
contrários aos interêsses do Distrito Federal, na
conformidade das razões que passo a expor.
O Projeto dispõe sôbre a encampação da
dívida da Administração dos Estádios Municipais
(ADEM) para com o Banco da Prefeitura do Distrito
Federal S. A., e, ao mesmo tempo, pretende alterar à
natureza jurídica daquele órgão, extinguindo a atual
autarquia, instituída pela Lei Municipal nº 57, de 14
de novembro de 1947, criando, em substituição, um
órgão integrado na organização geral dos serviços
da Prefeitura.
A dívida contraída pela Autarquia, com garantia
da Prefeitura, visou a possibilitar a construção do
Estádio do Maracanã, que representava compromisso
internacional, a fim de ser nêle realizado o
campeonato mundial de futebol, de 1950.

As circunstâncias ditaram tal procedimento, e
as obras do Estádio tiveram que obedecer a um
regime de urgência.
As importâncias fornecidas pelo Banco da
Prefeitura S. A. totalizaram a cifra aproximada de
Cr$ 291.000.000,00 (duzentos e noventa e um
milhões de cruzeiros), e como a ADEM não tem
podido fazer face às despesas de juros e
amortização, justo nas parece encontrar a fórmula
que venha regularizar definitivamente esta questão.
Ora, o montante da dívida é líquido e certo,
isto é, o débito da ADEM é representado pela
quantia efetivamente sacada, acrescida dos juros
fixados no contrato, importando tudo isso haja em
cêrca de Cr$ 371.400.000,00 (trezentos e setenta e
um milhões e quatrocentos mil cruzeiros), de tal
forma que a encampação da dívida não pode ficar
adstrita à avaliação das obras efetuadas por conta
das importâncias recebidas do Banco. A boa ou má
aplicação do dinheiro levantado pela ADEM, deverá
ser apurada em procedimento administrativo ou
judicial adequado, na conformidade das providências
já adotadas em Administrações anteriores, e que se
deverão completar com as medidas que se tornarem
necessárias.
A encampação, por conseqüência, não poderá
ficar sujeita à verificação recomendada pelo
parágrafo 2º do artigo 1º do Projeto de Lei em
exame.
Assim e em face, ainda, do disposto no
parágrafo 1º do artigo 1º, do Projeto de Lei, norma
em a qual se resguardam, convenientemente, os
interêsses do erário municipal, neguei sanção ao
referido parágrafo 2º, por considerar que a sua
transformação em lei poderia tornar de nenhum
efeito o dispositivo principal (o artigo 1º, ao qual se
subordina o parágrafo em causa).
No que tange à forma de amortização, pela
Prefeitura, da dívida a ser encampada na
conformidade do artigo 1º da resolução em aprêço,
devo esclarecer que o meu veto parcial ao artigo 3º
inclui a disposição que manda não seja superior a 4
1
/2% a taxa anual a ser estabelecida com o Banco da
Prefeitura.
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Na verdade, essa determinação do artigo 3º,
se aprovada, transformaria o pretendido acôrdo com
o Banco da Prefeitura S. A., em mero contrato de
adesão, de vez que nela se contém, pràticamente,
todo o plano de amortização da dívida, ou seja, nela
estão fixadas a taxa anual de juros e a prestação
máxima anual, prestação essa, aliás, já consignada
no artigo precedente (artigo 2º).
Destarte, poder-se-ia tornar inoperante a
futura lei, eis que o Banco da Prefeitura S. A. é uma
sociedade anônima de capital misto, não sujeita,
portanto, ao império da ordenação legal em espécie.
Cabe, desde logo, acentuar que o Banco da
Prefeitura do Distrito Federal Sociedade Anônima,
segundo me informou o respectivo Presidente, não
poderá concordar com a taxa de juros prevista no
Projeto, julgada muito baixa em face das condições
gerais do mercado financeiro e dos custos de
administração, cada vez mais onerosos por fôrça dos
aumentos salariais dos empregados. Acresce que a
taxa prevista no Projeto está muito aquém das que
são, usualmente, estabelecidas para operações
análogas, pelas entidades bancárias.
Em resumo, Senhor presidente, com o veto
total ao parágrafo 2º do art. 1º, da resolução e a
impugnação parcial ao dispositivo de seu artigo 3º,
abrangendo as expressões antes indicadas, tornarse-á exeqüível a encampação da dívida da ADEM,
finalidade precípua do Projeto de Lei número 1.251,
de 1953, providência necessária e oportuna, em face
da situação criada para o Banco interessado e para a
própria Autarquia, resguardando-se, de outra parte,
os elevados interêsses da Prefeitura.
A seguir, Senhor Presidente, permita-me Vossa
Excelência manifestar minha inconformidade com as
providências sugeridas nos artigos 4º e 6º da resolução
da Câmara do Distrito Federal, que se situam, por
inteiro, em frontal desacôrdo com a evolução das
regras e princípios de organização das atividades do
Estado, significando, por igual, inaceitável e
incompreensível regresso a formas e sistemas
ultrapassados, que provara, já, sua manifesta ina-

dequação, como estrutura, às peculiaridades
administrativas de determinados serviços ao público.
A norma referida sob o artigo 4º, cria um novo
departamento na Prefeitura, com a responsabilidade
dos encargos atualmente atribuídos à Administração
dos Estados Municipais (ADEM) cuja extinção está
prevista no artigo 6º.
A simples enumeração dos encargos da
ADEM será suficiente para comprovar a
inconveniência de sua subordinação às normas
burocráticas que regem os órgãos da administração
geral dos serviços públicos, nem tais encargos, de
outro lado, se poderão enquadrar entre os que são
da competência estrita do Estado, isto é, não
participam êles do caráter de – Serviço Público – que
é o "serviço próprio do Estado, serviço que ao
próprio Estado incumbe como Estado, como ensina
Pontes de Miranda" (Com. à Const. de 1946 – Vol. I,
pág. 282).
Por oportuno, e data venia, é de se
transcrever, do autor referido, o trecho seguinte,
tirado da obra e páginas citadas:
"Serviço Público é o serviço próprio do Estado,
o serviço que ao próprio Estado incumbe como
Estado. Aqui, há diferença, que é capital: a que
extrema o serviço público, pròpriamente dito, que é o
de que cogitamos, e o serviço que, por sua extensão,
se bem que seja público, mas, tão só prestado ao
público, exige certa participação do prestígio do
Estado ou a coordenação de que é capaz o Estado,
ou favores do Estado, para que se possa organizar.
Além de ser assim, como já vimos, as funções
da ADEM, para que o órgão as desempenhe, hão de
estar tècnicamente subordinadas as normas de
administração descentralizada, ou seja pelo menos,
deverão corresponder a estrutura de serviços
autárquicos.
A natureza das atribuições da ADEM
e a técnica de sua execução impõem evidentemente,
a manutenção do estatuto jurídico criado pela
Lei Municipal número 57, de 14 de novembro
de 1947, sob cujo mandamento foi a au-
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tarquia instituída na forma do Decreto número 9.239,
de 25 de maio de 1948.
Não existe uma única razão que aconselhe a
medida preconizada na resolução da Câmara do
Distrito Federal e a tal iniciativa se contrapõem com
tôda a fôrça de sua simplicidade, um argumento e
um fato: o argumento – a natureza jurídica dos
encargos da ADEM; o fato – a impossibilidade da
boa execução dêsses encargos, num regime de
administração centralizada.
Devo ressaltar que a experiência de quase um
decênio vem também em abono da atual
organização autárquica da ADEM tais os excelentes
serviços que tem prestado aos esportes e à
população, sendo certo que, sòmente, em virtude
dessa organização, foi possível a construção
do estádio de futebol, do Estádio Gilberto Cardoso
e das pistas de atletismo. Não se torna necessário,
evidentemente, frisar as grandes realizações
da autarquia, porque são elas do conhecimento
público.
Saliente-se, porém, que o Estádio não é uma
obra terminada. Há muito ainda que fazer, não há
dúvida que a modificação da natureza jurídica da
ADEM poderia acarretar dificuldades pelo menos,
para o término dessas obras, até agora, realizadas
com êxito absoluto sob o regime que o Projeto visa a
extinguir.
Convém lembrar, neste passo, que o estatuto
da autarquia prevê a fiscalização de suas contas,
pela Prefeitura e pelo Tribunal de Contas, como não
poderia deixar de ser em face do artigo 20 da Lei
Orgânica do Distrito Federal (Lei número 217, de 15
de janeiro de 1948).
As razões expostas levaram-me, pois
a negar sanção aos dispositivos dos artigos 4º
e 6º do Projeto de Lei em questão, por
considerá-los contrários aos interêsses do Distrito
Federal.
Por via de conseqüência, vetei também;
a) no parágrafo 1º do artigo 1º, o vocábulo –
extinta – que se segue à expressão – A encampação
da dívida da...;
b) as letras a e seguintes do artigo 4º;

c) o artigo 7º e seu parágrafo único;
d) o artigo 8º, seu parágrafo único e
respectivas letras a, b, c, d, e e f.
e) o artigo 9º e seus itens I, II e III;
f) o artigo 10 e seus parágrafos;
g) o artigo 14;
h) no artigo 15 a palavra – extinta – que
precede a sigla – ADEM;
f) o artigo 19.
Finalmente, Senhor Presidente, neguei sanção
também ao artigo 12, que manda isentar do
pagamento de taxa de aluguéis e fornecimento de
energia elétrica, as competições de que participem
sòmente atletas amadores.
A norma incluída na resolução só
aparentemente se justifica.
Na verdade, porém, o seu descabimento é
notório, porque competições amadoristas há, cuja
promoção só é tornada possível mediante a arrecadação
de altas somas, como as Olimpíadas, por exemplo. De
outra parte, fôrça é convir que nos campeonatos
mundiais, "verbi gratia" os de futebol, de basquetebol,
etc., participam ou podem participar entidades
amadoristas e profissionais, num mesmo certame.
Assim, só mediante a conveniente apreciação
de cada caso, deverá, ou não, ser concedido o favor
que se pretende generalizar com o dispositivo em
foco. Tal elasticidade de procedimento é
indispensável e, aplicada com o devido critério,
beneficiará as instituições que mereçam o benefício,
e dêle necessitem, sem prejudicar a justa
remuneração da ADEM, em certas circunstâncias,
tudo de acôrdo com as normas que já vêm sendo
seguidas, com o apoio geral.
Infelizmente, Senhor Presidente, o veto total
do artigo 12 obrigou-me a proceder de maneira
idêntica, quanto ao respectivo parágrafo único.
Entretanto, as entidades que a resolução
procurou beneficiar poderão continuar a merecer o
tratamento que lhes vem sendo dispensado pela
Autarquia, com base na Lei Municipal número 860,
de 29 de dezembro de 1956 que garante à F. A. E.,
expressamente, a isenção consignada no parágrafo
em causa (parágrafo único do artigo 12 do
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Projeto de Lei número 1.251, de 1953), e que, por via
de extensão, tem sido aplicada, também, à C. B. D.
U.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos de alto aprêço e
distinta consideração. – Francisco Negrão de Lima
Prefeito do Distrito Federal.
PROJETO A QUE SE REFERE O VETO
(Cópia)
Armas do Distrito Federal.
Câmara do Distrito Federal.
A Câmara do Distrito Federal resolve:
Art. 1º A Prefeitura do Distrito Federal
encampará a dívida, devidamente atualizada, da
ADEM para com o Banco da Prefeitura do Distrito
Federal S. A., celebrando o respectivo acôrdo.
§ 1º A encampação da dívida da extinta ADEM
por parte da Prefeitura do Distrito Federal se fará
sem prejuízo de qualquer ação administrativa ou
judiciária decorrentes dos inquéritos instaurados ou
futuros, e sem prejuízo da ação regressiva, cabível
nos têrmos do artigo 39 da Lei Orgânica do Distrito
Federal.
§ 2º A dívida só será encampada após a
medição geral quantitativa de serviços, com a
respectiva avaliação, com base nos preços da
época, das obras executadas e das instalações,
devidamente apurada por uma comissão composta
por (5) cinco membros, constituída obrigatòriamente,
de (2) dois engenheiros civis (sendo um
especializado em cálculo estrutural), um engenheiro
eletricista mecânico, um arquiteto e um contador,
designados pelo Prefeito do Distrito Federal.
Art. 2º A Prefeitura do Distrito Federal
consignará, no seu orçamento anual, uma dotação
no valor de Cr$ 30.000.000,00 (trinta milhões de
cruzeiros) destinada ao fim de que trata esta lei.
Art. 3º O plano de amortização da dívida
será organizado por ocasião da celebração
do acôrdo de que trata o artigo 1º, sendo
nessa oportunidade devidamente atualizada, não
devendo a taxa anual ser superior a 4 1/2%, nem

a anuidade ultrapassar o limite de Cr$ 30.000.000,00
(trinta milhões de cruzeiros).
Art. 4º Fica criada na Prefeitura do Distrito
Federal a Administração dos Estádios Municipais
(ADEM), diretamente subordinada ao Prefeito do
Distrito Federal, com autonomia administrativa e
financeira, com as seguintes finalidades:
a) auxiliar a orientação da prática desportiva
nas entidades e associações desportivas;
b) promover a propaganda e a mais ampla
vulgarização dos desportos;
c) promover o estudo técnico dos diferentes
ramos de desportos, divulgando suas conclusões por
todos os meios eficazes, tais como, publicação de
livros, confecções de filmes, etc.;
d) estudar, projetar, construir e dirigir as
obras de tôdas as praças de esportes pertencentes
a Prefeitura do Distrito Federal, e especialmente,
as determinadas pelo artigo 1º da Lei número 57,
de 14 de novembro de 1947, bem como
estabelecer as condições técnicas para construção
de praças desportivas, colaborando na sua
execução, quando solicitado pelas associações
desportivas;
e) estudar a possibilidade da produção
nacional
de
material
desportivo,
alvitrando
medidas que favoreçam o seu desenvolvimento e
difusão;
f) estudar e acompanhar o desenvolvimento
desportivo do Distrito Federal, sugerindo medidas
que beneficiem os desportos e favoreçam a
implantação de outros julgados úteis;
g) manter o cadastro de tôdas as entidades e
associações desportivas do Distrito Federal;
h) administrar tôdas as praças de despertos
pertencentes a Prefeitura do Distrito Federal;
i) realizar certames e espetáculos e promover
exibições de caráter desportivo, cultural, artístico e
social, patrocinados pela Prefeitura do Distrito
Federal, entidades comerciais ou oficiais;
j) permitir e fiscalizar a realização de festivais
ou certames de caráter cívico ou filantrópico,
que
objetivem
comprovados
fins
morais,
mediante expressa autorização do Prefeito do
Distrito Federal.
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Art. 5º A Administração dos Estádios
Municipais cooperará na difusão das artes
apresentando espetáculos populares de Ballet e de
concertos, no Ginásio Gilberto Cardoso.
Parágrafo único. Todos os anos, nos períodos
de férias escolares, o Ginásio Gilberto Cardoso
(Maracanãzinho) será cedido, mediante aluguel que
não exceda a 10 por cento da renda bruta, aos circos
nacionais, mediante rodízio, assegurada a cada circo
a permanência de 10 (dez) dias no mínimo e (30)
trinta dias no máximo.
Art. 6º Fica extinta a atual Autarquia (ADEM)
instituída pelo Decreto número 9.239, de 25 de maio
de 1948, em cumprimento ao disposto na Lei número
57, de 14 de novembro de 1947, passando todo o
seu acervo material e pessoal, a integrar o órgão
criado pelo artigo 4º da presente lei.
Art. 7º Reverterá à propriedade e posse da
Prefeitura do Distrito Federal todo o patrimônio da
extinta ADEM, nêle incluído tôda a área do Estádio
do Maracanã, o estádio de futebol com todos os seus
pertences, acessórios, instalações de qualquer
natureza e mobiliário, o ginásio de basquetebol, com
todos os seus pertences, acessórios, instalações de
qualquer natureza e mobiliário, o estádio de atletismo
e tudo que represente valor.
Parágrafo único. Cinco (5) dias após a
publicação desta lei, o Prefeito do Distrito Federal
nomeará uma comissão composta de dois (2)
engenheiros e um (1) contador, de reconhecida
idoneidade e competência, para fazer um minucioso
inventário de todo o patrimônio da extinta ADEM,
trabalho que deverá estar concluído dentro de cento
e vinte (120) dias, inventário que será entregue à
direção do órgão a que se refere o artigo 7º.
Art. 8º A ADEM terá a seguinte estrutura:

a) Superintendência (SP).
b) Serviço de Administração (SA).
c) Serviço de Engenharia (SE).
d) Serviço Financeiro (SF).
e) Serviço Médico (SM).
f) ServiçoTécnico Desportivo (STD).
Art. 9º A Delegação de Contrôle (DC) terá por
finalidade fiscalizar a Administração financeira e
contábil da ADEM, nos têrmos do Regulamento, a
qual será constituída por designação do Prefeito do
Distrito Federal;
I – de um representante do Tribunal de
Contas, indicado pelo Presidente do Tribunal;
II – de um representante da Secretaria Geral
de Finanças, indicado pelo respectivo titular, e
III – de um representante do Gabinete do
Prefeito.
Art. 10. Ficam criados na ADEM os seguintes
cargos, de provimento em Comissão, e nomeação do
Prefeito do Distrito Federal:
1 – Presidente, padrão CC-3;
1 – Superintendente, padrão CC-4;
5 – Chefes de Serviço, padrão CC-5;
1 – Assessor comercial, padrão CC-6;
1 – Assessor Artístico-Cultural, padrão CC-6.
§ 1º O cargo em comissão de Superintendente
será obrigatòriamente preenchido pelo ocupante do
cargo de igual denominação, padrão "P" do Quadro
Suplementar da ADEM.
§ 2º Os cargos de Chefia de Serviço e de
Assessor serão preenchidos, por proposta do
Presidente da ADEM, com funcionários da Prefeitura
do Distrito Federal.
§ 3º Do líquido destinado às entidades
constantes do artigo 4º e alíneas, serão requisitados
funcionários de outros órgãos da Prefeitura do
Órgão Fiscal
Distrito Federal.
Art. 11. A ADEM firmará novos convênios
Delegação de Contrôle. (DC)
com as Confederações e Federações, tendo em
vista a situação criada por esta lei, devendo
Órgão Executivo
os preços dos ingressos para competições
desportivas, nas suas dependências, de que
Presidente. (PR).
participem atletas profissionais, obedecer à seguinte
Parágrafo único. O Presidente da ADEM será tabela que incluirá o sêlo de diversões e a taxa do
auxiliado pelos seus assessores e seguintes serviços: cooperação popular:
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Militar e Crianças na Geral – Cr$ 6,00;
Geral – Cr$ 7,00;
Arquibancadas – Cr$ 30,00;
Cadeiras e Camarotes – Liberadas Cr$ 6,00.
§ 1º Nos jogos interestaduais os preços dos
ingressos tabelados poderão ser aumentados de Cr$
5,00 (cinco cruzeiros).
§ 2º Nos jogos internacionais os preços dos
ingressos tabelados poderão ser aumentados de Cr$
10,00 (dez cruzeiros).
§ 3º Da líquido destinado às entidades e
associações desportivas será deduzida a taxa de Cr$
1,00 (um cruzeiro) por arquibancada vendida cujo
total será destinado à Região do Distrito Federal da
União dos Escoteiros do Brasil.
Art. 12. Tôda e qualquer competição
desportiva de que participem sòmente atletas
amadores, ficará isenta de qualquer despesa de taxa
de aluguéis das dependências e fornecimento de
energia elétrica, cabendo a entidade ocupante, tãosòmente, o pagamento da fôlha de pessoal
necessário ao funcionamento da dependência
locada.
Parágrafo único. Excetuam-se do pagamento
previsto neste artigo tôdas as competições
promovidas pela C. B. D. U. e F. A. E.
Art. 13. Nas competições desportivas de que
participem atletas profissionais, as dependências da
ADEM serão cedidas de acôrdo com a presente lei, e
mediante a taxa de 10 por cento sôbre a renda
apurada com a venda de ingressos ao público
(deduzido o sêlo de diversões e a taxa de
cooperação popular), bem como da indenização do
consumo de energia elétrica, dos impressos
utilizados, e do pagamento da fôlha do pessoal
necessário ao funcionamento da dependência
locada.
Parágrafo único. Tôdas as competições
desportivas amadoristas ou profissionais serão
televisionadas, mediante contrato assinado entre os
interessados e a ADEM.
Art. 14. A presente lei não afetará os direitos
adquiridos dos portadores de cadeiras cativas e
perpétuas, constantes das Leis números 57, de 14 de

novembro de 1947 e 335, de 6 de setembro de 1949.
Art. 15. Serão resguardados os direitos
decorrentes de contratos legalmente firmados e
vigentes, relativos a concessões comerciais e
execução de obras entre a extinta ADEM e terceiros.
Parágrafo único. Serão examinados e
declarados peremptos os contratos que signifiquem
favor ou privilégio e não preencham todos os
requisitos do Direito Público e privado e os
dispositivos regulamentares e de Contabilidade
Pública que disciplina a matéria.
Art. 16. Ficam destinados à ADEM para
custear o prosseguimento das obras da Praça de
Esporte do Maracanã, e a construção de mais cinco
pequenos estádios, êstes progressivamente, sendo
dois ao longo da linha da Estrada de Ferro Central
do Brasil, dois ao longo da linha da Estrada de Ferro
Leopoldina e um entre a linha Auxiliar e a Rio Douro,
previsto na Lei número 57, de 14 de novembro de
1947, os seguintes recursos:
a) Taxa de 10 por cento sôbre a renda de
competições desportivas profissionais;
b) Renda proveniente de locações das
concessões de serviços nas dependências da
ADEM.
Art. 17. Ficam criados os selos-taxas de Cr$
2,00 (dois cruzeiros) Cr$ 4,00 (quatro cruzeiros) e
Cr$ 6,00 (seis cruzeiros), que serão aplicados em
todos os bilhetes de ingresso, respectivamente, das
gerais, arquibancadas e cadeiras, vendidos para as
competições dos estádios do Maracanã.
§ 1º A renda proveniente dos sêlos a que se
refere o artigo 17 constituirá receita especial para
conclusão de tôdas as obras da praça de Esporte do
Maracanã.
§ 2º Fica abolida a taxa a que se refere o
artigo 17, tão logo terminem as referidas obras.
Art. 18. A Prefeitura do Distrito Federal
consignará em seu orçamento anual uma dotação
para pagamento do pessoal, material e despesas
diversas necessário ao funcionamento normal da
ADEM.
Parágrafo único. A dotação de que
trata
êste
artigo,
deverá
ser
depositada
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no Banco da Prefeitura do Distrito Federal S. A., em
conta especial a favor da ADEM, subdivididas em
quotas duodecimais, até o dia 15 do mês
subseqüente ao que se referir a quota.
Art. 19. O Prefeito do Distrito Federal dentro
de noventa dias baixará o regulamento que regerá o
funcionamento dos diferentes órgãos da ADEM,
tendo em vista a sua finalidade, bem como seu
respectivo Quadro do Pessoal, no qual, deverá ser
obrigatòriamente aproveitada a totalidade dos atuais
servidores da ADEM.
Art. 20. Em qualquer tempo, se a situação
financeira da Prefeitura do Distrito Federal assim o
exigir, o Prefeito enviará mensagem à Câmara dos
Vereadores, solicitando autorização para celebrar
contratos, adjudicando a administração dos estádios
do Maracanã, exclusivamente para competições
desportivas, ressalvados, quanto ao pessoal, os
direitos já estabelecidos, em relação ao qual, exercerá
função de entregadora a entidade contratante.
Art. 21. Fica o Prefeito do Distrito Federal
autorizado a abrir crédito especial na importância de
Cr$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros) para
amortização da dívida de que trata esta lei.
Art. 22. Fica o Prefeito do Distrito Federal
autorizado a abrir crédito especial na importância de
Cr$ 78.618.000,00 (setenta e oito milhões,
seiscentos e dezoito mil cruzeiros), para atender ao
abaixo relacionado:
a) Para pagamento do pessoal da
Administração dos Estádios Municipais – Cr$
13.118.000,00.
b) Para obras do pavimentação e proteção
com os mesmos materiais abrasivos de tôdas as
cotas, rampas e banheiros do Estádio de Futebol do
Maracanã – Cr$ 12.000.000,00.
c) Para pavimentação e proteção das
arquibancadas do Estádio de Futebol do Maracanã e
Ginásio Gilberto Cardoso, com material abrasivo –
Cr$ 11.500.000,00.
d) Para continuação da construção do Estádio
de Atletismo – Cr$ 7.000.000,00.
e)
Para
acabamento
do
telhado
e
impermeabilização
da
marquise,
inclu-

sive juntas de dilatação; Construção de quatro
conjuntos sanitários e mictórios públicos da geral
(cota 0) 12 unidades; remodelação e acabamento
dos conjuntos de sanitários e mictórios que não
foram terminados na sua construção e existentes nas
cotas 4 e 5 (cadeiras e camarotes) 9 e 23
(arquibancadas) num total de 69 unidades – Cr$
15.000.000,00.
f) Para acabamento das obras do Ginásio
Gilberto Cardoso (Maracanãzinho) sendo Cr$
7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiros) para
aquisição de cadeiras e poltronas – Cr$
15.000.000,00.
g) Para aquisição de equipamentos elétricos e
de som, palco e projeção para perfeito atendimento
das finalidades dos Ginásio Gilberto Cardoso
(material de importação) – Cr$ 5.000.000,00.
Art. 23. Os créditos constantes da presente lei,
serão compensados nos têrmos das normas
aprovadas pelo item III, do parágrafo 3º, do artigo 11
do Decreto-lei número 2.416, de 17 de julho de 1940,
e terão validade por dois exercícios.
Art. 24. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Distrito Federal, 13 de junho de 1957. – Hugo
Ramos Filho, Presidente. – José Bretas, Segundo
Vice-Presidente. – Domingos D'Angelo, Primeiro
Secretário. – Miécimo da Silva, Segundo Secretário.
À Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Mourão Vieira,
primeiro orador inscrito. (Pausa).
S. Exa. não se encontra presente.
Dou a palavra ao nobre Senador Kerginaldo
Cavalcanti, segundo orador inscrito.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI *: –
Sr. Presidente, venho ocupar-me de assunto
que interessa fundamentalmente à economia
do meu Estado e, de certo modo, ao
Brasil. Desejo falar da situação precária em que
__________________
* Não foi revisto pelo orador.
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se encontram nossas matas, do desflorestamento
continuado, elemento realmente preponderante nas
estiagens, como, também, na falta de fixação dos
mananciais.
Sabe V. Exa., Sr. Presidente, como não
ignoram os eminentes Senadores, que, em certa
fase da vida humana, os homens só utilizaram, como
fonte de energia, a lenha ou o carvão.
Hoje,
porém,
embora
existam
ouras
possibilidades no que se refere à fixação climática e
ao problema da erosão, o desmatamento vem sendo
criminosamente praticado, sobretudo no Nordeste,
constando mesmo, através de relatórios, que o Rio
Grande do Norte sofre suas maiores conseqüências.
Ademais, não sei por que motivo aquêle Estado tem
sido desfavorecido quanto a providências tendentes
a coibir êsse mal e, do mesmo passo, no que tange à
contribuição da União, para que o serviço de
reflorestamento mitigue, em parte, os efeitos
danosos já verificados.
Sr. Presidente, V. Exa. sabe e ninguém ignora
que as matas do Brasil, sobretudo da região
Nordestina e do Sul, a cada dia se tornam mais
raras. A queima impiedosa e o corte implacável
conjugam-se para que se desnudem os nossos
campos, sem que se encontre um planejamento
eficiente de modo que contenha êsse assalto à
economia nacional, profundamente ameaçada.
V. Exa. não ignora, Sr. Presidente, a
significação que têm as matas para o regime
pluviométrico de um país; não desconhece ainda que
as regiões se tornam áridas, desérticas, desde que a
ação do fôgo e do machado se façam sentir sem o
corretivo indispensável, que seria a florestação
intensiva.
No Rio Grande do Norte existem Municípios
realmente descalvados; o que ali se perpetra é um
crime contra a natureza; e se não o atalharmos,
dentro em poucos anos teremos que enfrentar as
mais lamentáveis conseqüências.
Não ignora também V. Exa., Sr. Presidente,
que o polígono das sêcas é, talvez, o que mais
precisa de providências eficazes e decisivas, que
contenham, no limite do possível, êsses assaltos ao
patrimônio da Nação.

Poderia eu dizer que, no Rio Grande do Norte,
a aplicação do Código Florestal ou de providências
nesse sentido, estão, muito apenasmente iniciadas;
e ainda assim, de modo resumido, pela carência
efetiva de verbas. Nesse particular temos a pouca
sorte de sermos o Estado mais desfavorecido do
Nordeste.
Recebi, Sr. Presidente, do Sr. Raimundo
Girard Barros da Silva, Executor dos Acôrdos
Florestais Federais no Rio Grande do Norte, uma
carta muito expressiva, porque retrata realidade
angustiosa. Como sabe V. Exa., infelizmente, nós
Senadores, ao contrário do que supõem muitos dos
nossos conterrâneos, não temos iniciativa no que
respeita à criação de despesas, matéria da
competência do Executivo, através de Mensagem do
Exmo. Sr. Presidente da República, ou dos Srs.
Deputados Federais. Limitamo-nos, quando muito, a
aguardar projetos oriundos da Câmara dos
Deputados
ou
emanados
de
Mensagens
presidenciais para então exercermos a única
possibilidade que se nos faculta; apresentar
emendas a proposições ao Orçamento.
Muitos dos nossos compatrícios nos censuram
por verificarem que na outra Casa do Congresso surgem
proposições atinentes a interêsses dos Estados.
Que podemos, no entanto, fazer, se nossa
atividade é cerceada, limitada, pela Constituição
Federal? Seria ignorância um Senador atrever-se a
tanto. Ademais, no que nos toca, poderia eu desta
tribuna afirmar, asseverar em consciência que se
não o faço, por êsse motivo, aguardo, todavia, tôdas
as oportunidades que me têm surgido para beneficiar
meus conterrâneos.
Sr. Presidente, com a promessa de que, na
ocasião, farei quanto me caiba, quanto esteja em
minhas mãos, lerei a carta do Sr. Raimundo Girard
Barros da Silva a qual figurará em nossos Anais e,
certamente, predisporá as bancadas do Senado,
para o atendimento das medidas que eu venha a
sugerir, através de emendas, no Orçamento próximo.
Está assim redigida:
Natal, 17 de junho de 1957.
Do Executor dos Acôrdos Florestais do Rio
Grande do Norte.
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Ao Senador Federal Kerginaldo Cavalcanti –
Rio – D.F.
Assunto:
Como é do conhecimento de V. Exa.,
desenvolve-se, atualmente, por todo o País, a
Campanha de Educação Florestal, visando o
florescimento e reflorestamento de nossas zonas
desmatadas, o que está sendo patrocinada pelo
Ministério da Agricultura.
Para essa tarefa, o Rio Grande do Norte vem
sendo olhado como a parcela da Federação
mais
desflorestada,
exigindo
uma
ajuda
financeira correspondente ao trabalho a ser
encetado, razão que nos faz vir à presença de V.
Exa. na qualidade de Senador da República por êste
Estado.
Mesmo sem contarmos com consignações
animadoras, pois apenas pequenos convênios
possuimos com o Estado e os Municípios de Natal,
Mossoró e Apodí, totalizando Cr$ 2.400.000,00 (dois
milhões e quatrocentos mil cruzeiros) e mais Cr$
1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) destinados
aos Postos Permanentes de Carnaúbas dos
Dantas e Jardim do Seridó, grandes esforços
vimos empregando no sentido de que o trabalho
de reflorestamento do Estado seja continuado,
embora em ritmo moroso, por falta de
recursos.
Enquanto isso, o vizinho Estado do
Ceará, apenas para o Horto Florestal de
Sobral dispõe de uma consignação orçamentária
específica de Cr$ 3.400.000,00 (três milhões e
quatrocentos mil cruzeiros) afora acôrdos e verbas
englobadas que atendem a outros serviços de
reflorestamento. Deixamos aqui de citar outras
consignações que abrangem todo o Estado
do Ceará, que capacita os seus ilustres filhos
a um trabalho de reflorestamento animador e
rápido.
Por outro lado, no Estado da Paraíba, sòmente
o Horto Florestal de João Pessoa conta com uma
consignação de Cr$ 3.200.000,00 (três milhões e
duzentos mil cruzeiros), sem citarmos outras ver-

bas de vulto para os trabalhos de fomento florestal
do Estado.
Por esta demonstração, poderá V. Exa. ver,
com clareza, que, sòmente aquelas dependências,
isto é, os Hortos de Sobral e João Pessoa possuem
dotações orçamentárias, no presente exercício,
superiores aos créditos disponíveis para o Rio
Grande do Norte, visando o reflorestamento em todo
o Estado.
Apelamos, assim, para V. Exa., a fim de que
no Orçamento da República, para o exercício
próximo, sejam consignadas as seguintes verbas
destinadas ao serviço de florestamento e
reflorestamento no Rio Grande do Norte:
1º Trabalhos de proteção florestal, mediante a
organização de patrulhas volantes destinadas à
fiscalização do Código Florestal e vigilância de
reservas florestais no Estado do Rio Grande do
Norte, inclusive policiamento das reservas florestais
públicas e particulares do Estado – Cr$
3.000.000,00.
2º Para criação de postos de reflorestamento e
desapropriações a cargo da Floresta Nacional do
Apodí – Cr$ 5.000.000,00.
3º Instalação e manutenção de Postos
Florestais para produção de mudas, no Estado do
Rio Grande do Norte – Cr$ 2.000.000,00.
Cientes do espírito patriótico de V. Exa., e do
seu acendrado amor à terra natal, esperamos o
influente trabalho de V. Exa., no Senado Federal, no
sentido da obtenção das verbas a que aludidos
acima, sem o que permaneceremos em ponto de
inferioridade entre as parcelas congêneres.
Servimo-nos
desta
oportunidade,
para
apresentar a V. Exa., protestos de elevada estima e
distinta consideração.
Respeitosas saudações. – Raimundo Girard
Barros da Silva, Executor dos Acordos Florestais
Federais no Rio Grande do Norte".
Congratulo-me, Sr. Presidente, com os
eminentes
Senadores,
representantes
do
Ceará e da Paraíba, pelo esfôrço que
desenvolveram no sentido de dotar seus
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Estados de verbas orçamentárias que, de
certo modo, atendem às exigência daquelas
unidades.
Congratulo-me, ainda, com os Deputados
Federais, que ficaram vigilantes na defesa do
bem-estar de Pernambuco, do Ceará e da
Paraíba. Espero que, desta vez, também nós,
representantes do Rio Grande do Norte, estejamos
atentos.
Sabe V. Exa., Sr. Presidente, que passo o ano
inteiro no Distrito Federal e não falto a uma sessão
do Senado, ordinária ou extraordinária.
Para mim, não existe sol nem chuva que me
impeça de vir a esta Casa. Tenho estado sempre
presente, atento aos interêsses do meu Estado, a fim
de defendê-los.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Com
prazer.
O SR. ABELARDO JUREMA: – V. Exa tem
estado atento não apenas à defesa de interêsses do
Rio Grande do Norte, mas, de todo o País; e sempre
com extraordinário brilhantismo.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Muito
agradeço ao nobre representante da terra paraibana
a cooperação.
Estou certo, Sr. Presidente, de que o apêlo
que me chega encontrará eco no espírito inteligente,
na atividade esforçada dos meus conterrâneos,
representantes do nosso Estado, na Câmara Baixa
do País. Dos colegas desta Câmara Alta sempre
tenho encontrado, em todos os momentos, postas de
lado quaisquer circunstâncias de ordem política, a
maior boa vontade para solução dos problemas
atinentes ao bem-estar do povo rio-grandense do
norte.
Nunca, em tempo algum de minha vida,
perguntei a quem quer que fôsse qual a sua filiação
partidária, desde que se tratasse de beneficiar a
coletividade.
Neste ponto de vista sempre me mantive
inflexível; e nele permanecerei.
Dirijo, Sr. Presidente, apêlo também aos
egrégios pares, que sempre me dispensaram
benevolência excepcional. Confio em que, no ensejo,
me darão seu aplauso.

Por vêzes, medidas que tenho obtido na
Câmara Alta – de grande interêsse para a minha
terra – infelizmente não vingam na outra Casa do
Congresso.
A culpa, entretanto, não será nossa; será
talvez de outros, se culpa existe.
Em todo o caso, cumprimos nosso dever que
impõe, manda e exige que cada um de nós, a tôda
hora, a todo instante, se sacrifique a serviço do País.
Declarou há pouco o nobre Senador Abelardo
Jurema – a quem muito agradeço – que não defendo
só os interêsses do meu Estado, mas de todo o
Brasil. Realmente, são interêsses que vinculam. Não
podemos ter uma grande Pátria sem que os seus
Estados formem uma unidade; não podemos ter uma
grande Nação se os vínculos nacionais não se
estreitarem fundamentalmente. Os problemas do
Brasil, são os de todos os Estados; e são básicos
para o nosso progredimento. No Senado Federal,
nos damos às mãos, porque há, entre nós espírito da
mais alta compreensão.
Senhor Presidente, não tomarei por mais
tempo a atenção dos nobres pares. Desde já
assevero ao zeloso funcionário do Ministério da
Agricultura que nós, representantes do Rio Grande
do Norte, com a coadjuvação dos eminentes colegas
dos demais Estados do Brasil, daremos àquela terra
a consideração que merece, o melhor auxílio para
evitar o desmatamento, grave ameaça ao seu futuro
e, mais do que isso, problema que interessa a todo o
Brasil.
Senhor Presidente, as informações que tenho,
sôbre o que ocorre no Estado do Paraná são,
também, das mais desfavoráveis, se não das mais
críticas possíveis. Se não houver, da parte de quem
de direito, providências que ponham têrmo aos
abusos, em breve não contaremos com os pinhais
imensos que constituíram o nosso orgulho e bem
poderiam representar uma das maiores fontes de
renda da Nação.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Com
todo o prazer.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Peço incluir
nas
considerações
que
faz
também
o
Estado de Santa Catarina, onde a de-
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vastação das matas terá efeitos igualmente
calamitosos.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Agradeço ao Senador Gomes de Oliveira. De fato,
também, em Santa Catarina, segundo declara S.
Exa. são tremendos, perniciosos e devastadores os
efeitos da desflorestação. Abramos os olhos quanto
antes ou, um dia, seremos surpreendido pelas
tundras, pelas estepes, pelos campos onde nada
medra, açoitados pelas ventanias, com o solo
erosado, desgastado e improdutivo, calamidade que,
para remediar, demandará esforços dantescos e
sacrifícios excepcionalíssimos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem. Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Abelardo
Jurema, terceiro orador inscrito.
O SR. ABELARDO JUREMA *: – Senhor
Presidente, Senhores Senadores, os representantes
do Nordeste, tanto na Câmara Federal como no
Senado da República, têm feito observações a
respeito de problema que nos aflige e atinge a
economia da região.
Todos conhecem o drama das retiradas, do
êxodo rural. Quantos vivem no Nordeste sentem, de
perto, o problema. Até agora no entanto, não surgiu
uma solução que pelo menos o amenizasse; não
apenas diminuindo a incidência dessas fugas mas
atenuando um de seus aspectos mais graves; o do
desajustamento dos retirantes nas grandes zonas
populosas.
Senhor Presidente, Senhores Senadores,
várias são, em verdade, as pausas do fluxo e refluxo
de cidadãos nordestinos que abandonam os campos
em busca dos centros mais desenvolvidos, criando o
problema da falta de braços. Ao mesmo tempo
surge, nos representantes do povo, nas grandes
cidades, situação das mais sérias, qual a de atender
a todos êsses desajustados, que buscam inspirados
na miragem de um eldorado, e mesmo a êles
assistir.
O SR. NELSON FIRMO: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
__________________

* Não foi revisto pelo orador.

O SR. ABELARDO JUREMA: – Com todo o
prazer.
O SR. NELSON FIRMO: – O problema é
apenas do Govêrno.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Aceito o
aparte do nobre Senador Nelson Firmo. O problema,
no entanto, não é apenas do Govêrno. Tem base e
causas sociais e econômicas. E', portanto, da alçada
de todos nós.
O SR. NELSON FIRMO: – E' problema de
Governos.
O SR. ABELARDO JUREMA: – O nobre
colega diz bem: é problemas de governos. Mais
adiante mencionarei o setor que poderia tratar da
questão; embora não lhe dando solução radical,
poderá, pelo menos, encaminhá-la, visando por
côbro ao drama do êxodo rural.
Há alguns meses, quando o figura
imensamente humana de D. Helder Câmara
inaugurava com realizações concretas, a Cruzada
São Sebastião, o problema veio à baila, entre
calorosos debates. Entendiam alguns que S.
Eminência realizava como que um chamamento ao
homem do campo, a fim de afluí-los para as grandes
cidades.
Sabemos, no entanto, que o problema não é
tão simples nem de soluções tão fáceis. O êxodo
rural processa-se há muitos anos, como
conseqüência da tendência natural do homem na
conquista do seu bem-estar e sua luta pela
sobrevivência.
Viver no interior do Nordeste – e os
seus
representantes
nesta
Casa
o
que
sabem – constitui, por si só, grande drama.
Apenas a tenacidade, a coragem, a pugnacidade,
o sangue e a raça fazem com que o homem
realize aquela civilização que desafia, no
contôrno do Mundo, qualquer outra semelhança,
dentro das condições e contingências da
região.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – V.
Exa. dá licença para um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Aceito-o, com
muita satisfação.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Dou
inteira razão ao nobre colega. As palavras que
profere exprimem realidade sob certos aspectos
espantosa, para não dizer inacreditável. Nós do Nor-
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deste, do qual somos filhos – eu, Vossa Excelência e
o nobre Senador Nelson Firmo – lutamos com
adversidades terríveis. O que poupamos, durante
três ou quatro anos, o flagelo de uma sêca nos leva,
quase de uma vez. Atentemos, entretanto para um
fato singular: zonas do Brasil muito mais
beneficiadas pela natureza, sob múltiplos aspectos,
encontram-se em atraso bem maior do que os
Estados nordestinos. Êstes oferecem, ainda,
produção exportável, realmente digna de menção e
de que muito nos orgulhamos, por revelar a
pugnacidade da nossa gente, seu espírito indômito e
seu amor profundo à terra. Os norte-rio-grandenses,
paraibanos, pernambucanos e cearenses só
emigram levados por circunstâncias dramáticas
excepcionalíssimas. De tal forma se ligam ao solo
que dêle só saem na desesperança, e quando têm o
coração rasgado pelo mais torvo e tenaz dos
infortúnios.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Diz bem V.
Exa.
Basta o exame de qualquer viajante pelo
Nordeste para verificar a capacidade realizadora,
sobretudo do homem rural. Os Estados da região
não oferecem grandes concentrações porque a
população se espalha em núcleos, por tôda a área,
de forma a apresentar uma Paraíba cheia de cidades
florescentes; um Pernambuco com cidades como
Caruarú; Alagoas com outros vários centros de
grandes densidades. E' o que não acontece em
certos Estados, cujo índice demográfico faz com que
só sejam conhecidas as Capitais ou as cidades de
maior importância na vida brasileira.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permite V. Exa. outro aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Com imensa
satisfação.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Se
interrompo a brilhante oração que Vossa Excelência
profere é apenas para lembrar a obra encantadora
de realizações que é Campina Grande, pelo
progresso, comércio e indústria, muito adiantados,
produto da atividade de seus filhos. Desejo recordar
ainda Cariri, no Ceará, terra a que me ligo
profundamente, pelo coração. No meu Rio

Grande do Norte, mencionarei Caicó, Mossoró...
O SR. ABELARDO JUREMA: – Nova Cruz,
grande centro ferroviário e econômico.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Nova
Cruz, e tantas outras que enfrentam tôdas as
tempestades e uma vida de vicissitudes, mas
crescem e se afirmam como exemplo de resistência
e tenacidade do homem.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Diz bem V.
Exa. Tenho a honra e o prazer de haver conhecido
de perto, o interior dos Estados de Alagoas,
Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará,
vila por vila, e de dar êste depoimento, que tôda a
Nação já conhece. O homem do Nordeste não mais
realiza porque lhe faltam os meios para sobreviver
ante as grandes crises econômicas que o atingem.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permite V. Exa. ainda um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Aceito-o, com
muita satisfação.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – O
homem do Nordeste tem tal amor ao solo, à terra em
que nasceu e um espírito de iniciativa tão grande,
que darei conhecimento a V. Exa., como exemplo, de
um episódio dramático e doloroso ocorrido no meu
Estado. Um dos seus municípios chegou a exportar
manteiga. Por que? Porque os homens do interior
construíram dezenas, centenas de pequenos
açudes.
Conseguiram assim água e forragem que lhes
permitiu desenvolver a indústria de laticínios e
apresentar como que um desafio ao exame dos
estudiosos.
Enquanto outras zonas se encontravam na
miséria, aquêle município gozava de relativa
abastança.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Há pouco
tempo inaugurou-se em Natal, uma indústria de
laticínios, que está em pleno funcionamento.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Por
outro lado o fato exprime – e é preciso se note bem
isso – que, se fôssemos melhor assistidos, talvez
tivéssemos, pelo esfôrço dos nossos homens,
diminuído, em parte, os efeitos do flagelo que nos
assola.
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O SR. NELSON FIRMO: – E' um fato.
O SR. ABELARDO JUREMA: – De inteiro
acôrdo com V. Exa. Quem conhece a construção das
ferrovias e rodovias do Nordeste sabe e pode
testemunhar que, por onde passam aquelas linhas,
os agrupamentos operários formam vilas que jamais
desaparecerão. Quer o Serviço permaneça ou não, o
homem do Nordeste ali se fixa, cria raízes e constitui
um novo núcleo para o desenvolvimento econômico
da região.
Cidades formam-se inesperadamente, distritos
e vilas anexam-se aos municípios desenvolvendo
ainda mais aquelas comunas.
Êsse o espírito realizador e construtivo do
homem do Nordeste. Tenho até a impressão de que,
a escrever "Bandeirantes e Pioneiros", Vianna Bugre,
se conhecesse melhor aquela região, abriria exceção
e classificaria o nordestino, não como bandeirante, –
homem que vai ao interior e volta com riqueza –
mas, como pioneiro, plantado e realizando
uma civilização que compete, no mesmo meridiano,
com qualquer outra em qualquer parte do
mundo.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Anote
V. Exa., à margem do seu discurso, circunstância
que também merece ser distinguida. Um Estado
como o Ceará, que tem apenas cento e cinqüenta
mil quilômetros quadrados, conta, entretanto, com
uma população de três milhões de habitantes.
O Estado de V. Exa., a Paraíba, deve ter dois
milhões.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Um milhão e
oitocentos mil habitantes, segundo recenseamento
feito, há dez anos.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Verifica-se, portanto, quão prolífera é a população
dos Estados nordestinos e quão importante é a
contribuição que tem trazido para o desenvolvimento
nacional. Daí por que, como nacionalista tenho
reclamado a atenção do Govêrno para o problema
da migração.
Dispensamos ao emigrante nordestino, que
não pode, por circunstâncias excepcionais, se fixar
em sua terra, tratamento sequer igual ao concedido
ao imigrante estrangeiro.

O SR. ABELARDO JUREMA: – Tratarei do
problema do êxodo rural justamente na conclusão
das minhas considerações.
Devemos considerar, como declarei, de início,
que não há culpados pelo êxodo rural. Várias têm
sido os governantes, como vários têm sido os
ministros de Estado, que têm procurado deter o fluxo
permanente, observado sobretudo agora, através
das estradas que cortam o Oeste brasileiro. Vários
homens
públicos
têm
dotado
sucessivas
providências, sem lograrem êxito, pois causas muito
profundas determinam êsse impulso. Há uma série
de fatôres que não vou apreciar agora, porque
minhas palavras se dirigem num sentido não de
solução, mas de medidas amenizadoras do quadro
observado nos grandes centros, sobretudo na
Capital Federal, de desajustados que vem do
Nordeste.
O SR. CARLOS SABOYA: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Ouço V. Exa.
com muito prazer.
O SR. CARLOS SABOYA: – O Ceará poderia
consubstanciar todos êsses fatôres num só: a falta
de meios de fixação do homem ao solo. O rurícula
não se fixa no meio ambiente. As grandes cidades
oferecem, hoje, maiores possibilidades de emprêgo e
exercem, sôbre êles verdadeiro fascínio. As
facilidades de assistência social, as ruas asfaltadas,
as luzes, tudo enfim, os atrai, com a intensidade com
que as chamas fascinam as mariposas. O rurícula
não se fixa, não permanece no seu "habitat" natural,
pela ausência de fatôres essenciais à subsistência.
Até mesmo os homens de maiores recursos se
transferem para meios que lhes oferecem maiores
possibilidades. Procuram, nos grandes centros,
melhor remuneração para o seu trabalho e condições
de vida mais amenas. Nas grandes cidades existe
legislação, amparo, e limitação de preços, enquanto
o rurícula paga, no campo, o preço que lhe pedem.
O
SR.
ABELARDO
JUREMA:
–
Estabelecendo até uma diferença: a vidas do interior.
Existe, pois, disparidade que a vida do litoral.
O SR. CARLOS SABOYA: – Paradoxalmente,
a
vida
para
êles
é
mais
cara.
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As roupas, as utilidades, tudo quanto necessitam
custa um absurdo, ao passo que o citadino é
beneficiado com a limitação de preços das
mercadorias vindas do interior. Existe, pois,
disparidade de tratamento entre o citadino e o
sertanejo. Êste, portanto, é um dos fatôres
essenciais que determinam e determinarão, sempre,
o êxodo rural.
O SR. ABELARDO JUREMA: – V. Exa. se
referiu a um setor que, sem crítica ou
desmerecimento aos seus autores, é preciso
considerar. A situação brasileira, em que pese o seu
desenvolvimento social e econômico, encontrou, na
legislação social, o grande fator de atração do
homem do campo para as cidades, afora os outros
elementos tão apropriadamente mencionados por
Vossa Excelência.
Há quem diga – os observadores mais argutos
– que a excelência da legislação vigente deveria ter
sido iniciada pela proteção do homem do campo, a
fim de que êste, não se sentisse atraído pelas
grandes cidades e, conseqüentemente, não
produzisse êsse desequilíbrio. Salientou V. Exa. que
o fascínio dos grandes centros é permanente e se
exerce não apenas nos homens de apoucada
formação cultural e intelectual, ou, mesmo, sem
qualquer formação, mas, na generalidade, desde os
estudantes até os que labutam nos escritórios, em
atividades privadas, ou nas profissões liberais. Há
como que um chamamento irresistível do homem do
Nordeste ou do interior, que se volta para as grandes
cidades visando melhores condições de vida,
existência mais condigna, desde o problema
educacional e cultural, as facilidades assistenciais e
sociais, até o brilho fascinante das metrópoles.
Recordo-me de uma modesta nordestina, que, ao ver
os túneis iluminados da Capital da República, me
perguntou estarrecida: "Que céu êste, que se abre a
meus olhos"? Assim são o Rio de Janeiro e as
grandes metrópoles, exercendo o seu encantamento
sôbre os homens do campo e fazendo com que
tenhamos problemas a enfrentar e a resolver.
Senhores Senadores, tenho a impressão de que,
sem alterar sequer uma vírgula dos regulamentos
do Instituto Nacional de Imigração e Colonização,

poder-se-ia enfrentar, de imediato, o grande
problema do êxodo rural, nas suas causas e efeitos.
Com a nossa sensibilidade e a nossa
consciência de brasileiros, não podemos permanecer
indiferentes ao drama dos desajustados, daqueles
que vieram para os grandes centros e neles
peregrinam, sem pão, sem lar, dormindo nas praças,
vivendo vida menos digna.
O SR. CARLOS SABOYA: – Permite Vossa
Excelência mais um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Com todo o
prazer.
O SR. CARLOS SABOYA: – V. Exa. tem
razão: o Instituto de Imigração e Colonização pode,
pelo menos, disciplinar tôdas essas questões.
O SR. ABELARDO JUREMA: – V. Exa.
referiu-se ao assunto num dos seus discursos, nesta
Casa.
O SR. CARLOS SABOYA: – O Instituto
deveria promover o tombamento do cadastro, para
exame da situação.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Muito bem.
O SR. CARLOS SABOYA: – Deveria também
assistir às correntes imigratórias, antes de chegarem
aos grandes centros, através de hospedarias
intermediárias entre os campos e as cidades.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Tal
providência desviaria grandes massas para outras
regiões onde possivelmente achariam ocupação;
porque – não resta a menor dúvida – o que essa
gente procura, acima de tudo, é remuneração justa
para o seu trabalho.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Exato:
melhores salários.
O SR. CARLOS SABOYA: – Nunca,
absolutamente, êles abandonam o campo por
ociosidade.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Abandonam
com saudade, sempre voltados para a sua terra.
O SR. CARLOS SABOYA: – E sempre
retornam. Nessas correntes migratórias, há fluxos e
refluxos e, muitas vêzes, no refluxo o homem leva
pequena economia, conseguida a duras penas nos
centros citadinos onde o emprêgo é mais bem
remunerado.
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O SR. ABELARDO JUREMA: – Não raro, a
família se reúne e custeia a viagem daquele que tem
coragem de enfrentar o futuro.
O SR. CARLOS SABOYA: – No roteiro da
volta ao "habitat", uma quantidade enorme de
estabelecimentos tiram do sertanejo os parcos
recursos que êle leva dos grandes centros para o
seu lar natural. Sem dinheiro, vê-se o imigrante
obrigado a retornar às cidades, à procura de novo
emprêgo.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Conhecemos
bem o problema, porque somos freqüentemente
procurados por nordestinos nesta Capital.
O SR. CARLOS SABOYA: – O que o Instituto
deveria fazer, de imediato, era a disciplinação das
correntes migratórias, a defesa do homem do
campo...
O SR. ABELARDO JUREMA: – Fazer
propaganda.
O SR. CARLOS SABOYA: – ...levando-o para
onde encontrasse fàcilmente trabalho. V. Exa. está
dissertando sôbre o assunto com muita inteligência e
conhecimento, o que me causa imenso prazer.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Obrigado a V.
Exa.
Sr. Presidente, o nobre Senador pelo Ceará,
Sr. Carlos Saboya, com a autoridade de exPresidente do Instituto Nacional de Imigração e
Colonização, salienta que o Instituto com um plano
racional poderá evitar a intensificação das correntes
migratórias, estabelecendo em seu itinerário postos
que encaminhem os nordestinos para as zonas mais
necessitadas do braço humano, impedindo o drama,
a tragédia mesmo dos grandes centros, onde êles
chegam sem um níquel para enfrentar as
necessidades mais comesinhas.
Nós, representantes da Paraíba, defrontamos
constantemente, êsses problemas. À nossa porta
batem nordestinos esfomeados – uns que aqui não
foram felizes, adoeceram ou se desajustaram
completamente; outros que chegaram sem tostão
para enfrentar as dificuldades dos primeiros dias na
grande metrópole.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V.
Exa. um aparte?

O SR. ABELARDO JUREMA: – Com muita
satisfação.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Há anos
ofereci ao estudo do Senado projeto de lei no sentido
de o Executivo brasileiro acolher, na Ilha das Flores,
reservada aos imigrantes, os nordestinos que
demandassem outros Estados, proporcionando-lhes,
também, os meios de transporte. Ao mesmo tempo,
determinava que o Ministério da Agricultura, através
de seus elementos de localização de imigrantes,
distribuísse êsses homens pelas regiões a que
melhor se adaptassem.
O SR. ABELARDO JUREMA: – O nobre
Senador Carlos Saboya lembra, muito a propósito, a
possibilidade de o Instituto promover um censo para
verificar os lugares onde a mão de obra é mais
carente, a fim de para lá encaminhar essas
levas.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Infelizmente,
meu projeto foi combatido, no Senado, por ilustres
representantes do Nordeste, que o consideraram
desaconselhável, alegando que viria despovoar a
região, quando eu apenas procurava dar ao
imigrante nacional as mesmas facilidades, o mesmo
amparo proporcionado ao estrangeiro.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Haveria
necessidade de disciplinação.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – À iniciativa
opôs-se principalmente o representante do Rio
Grande do Norte, Senador Ferreira de Souza, então
líder da minha bancada, que foi acompanhado pela
Maioria do Senado.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Agradeço a
V. Exa. a colaboração, como sempre das mais
brilhantes e substanciosas.
Quando surgiram os efeitos da Campanha São
Sebastião, logo se insinuou que talvez servisse de
pretexto para aumento das levas imigratórias:
todavia,
além
de
providências
como
as
previstas na proposição do ilustre Senador João
Villasbôas, impunha-se a atuação do Instituto
Nacional de Imigração e Colonização nas zonas
onde o fenômeno do êxodo rural mais aparece
e se intensifica, através de uma campanha
esclarecedora. Por exemplo, os jornais es-
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tão cheios de casos de desemprêgo nas fábricas
paulistas. Quando tais notícias chegaram ao interior
da Paraíba, milhares já se terão encaminhado para
São Paulo em busca de emprêgo e lá ficarão
desempregados até que possam regressar às suas
terras, a fim de se reencaminharem na vida.
O Instituto pode realizar trabalho de conjunto e
dispõe de meios para tanto. Não digo que tenha
recursos financeiros mas, pelo menos, conta com
dispositivos legais que, aplicados paulatinamente, se
não resolverem o problema pelo menos amenizarão
o êxodo rural.
Não combato a imigração; ao contrário acho
que o Brasil deve abrir as portas a todo o mundo.
Noto, porém, que, enquanto os imigrantes são
recebidos por funcionários categorizados que os
encaminham para centros hospitalares, onde se lhes
presta assistência e, no dia seguinte, são
encaminhados ao trabalho, os nordestinos chegados
à Praça de São Cristóvão espalham-se pelas
pensões da circunvizinhança, e vêm bater às portas
do paraibano, do pernambucano ou do cearense,
enfim dos seus representantes.
O SR. NELSON FIRMO: – Eis por que afirmei
que o problema é do Govêrno.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Problema
sério!
Êsses homens, conseguindo, logo trabalho,
nunca serão pesados aos representantes do povo
nordestino, nesta e na outra Casa do Congresso,
nem as suas famílias nem ao Govêrno, mas quando
se desajustam, ficam como bandos soltos nas
cidades em busca de alimentos, o que nos
constrange porque não temos elementos materiais
para resolver, de imediato, êsse drama.
O SR. ONOFRE GOMES: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Com todo o
prazer.
O SR. ONOFRE GOMES: – V. Exa.
faz muito bem em focalizar a desumanidade
com que o Estado brasileiro trata os nordestinos
imigrantes. Não se pode compreender que
num país, onde as migrações são tão
freqüentes e volumosas em busca do trabalho
assegurador da subsistência, haja preferência per-

manente pelos imigrantes estrangeiros. E' um
complexo de inferioridade que nos deprime no
conceito de outros povos. Permita-me V. Exa.
lembrar ao Senador João Villasbôas que
como nordestino, jamais votei contra o projeto
que S. Exa. se referiu de amparo às imigrações no
Brasil.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Infelizmente
meu projeto foi rejeitado, logo na primeira discussão,
por inconveniente.
V. Exa. focaliza, no momento, assunto de real
importância para a administração pública brasileira.
Continuaremos por muitos anos, a seguir a política
traçada por Alberdi "governar é povoar". Teremos de
povoar o Brasil notadamente com elementos
estrangeiros civilizados, que tragam sua experiência
para nosso país. Acontece que, até agora nosso
Serviço de Imigração e Colonização está
inteiramente desorganizado. Se pedirmos uma
informação ao INIC sôbre o número de imigrantes
estrangeiros, com os respectivos nomes, entrados
durante o ano de 1955, por exemplo, e onde se
encontram e quais suas ocupações, aquele Instituto
não poderá responder, porque a maioria deles
perambulam pelas ruas da cidade, como
comerciantes.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Agradeço o
aparte do nobre colega.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Comunico ao nobre orador que está a
extinguir-se a hora do Expediente.
O SR. ONOFRE GOMES (pela ordem):
– Sr. Presidente, requeiro a V. Exa. consulte
a Casa sôbre se consente na prorrogação da
hora do Expediente, para que o nobre Senador
Abelardo Jurema continue sua interessante e
importante apreciação sôbre o problema que
focaliza.
O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de
ouvir o requerimento do nobre Senador Onofre
Gomes.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Continua com a palavra o nobre Senador
Abelardo Jurema.
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O SR. ABELARDO JUREMA: – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, inicialmente agradeço
ao nobre Senador Onofre Gomes, representante do
Estado do Ceará, pela consideração que me
dispensou, agradecimento extensivo ao Senado da
República.
O SR. WALDEMAR SANTOS: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Aceito com
muita satisfação o aparte de V. Exa.
O SR. WALDEMAR SANTOS: – Estou de
pleno acôrdo com as considerações de V. Exa. sôbre
assunto que se reveste de grande importância para o
Nordeste. Como piauiense, lembro que o Piauí,
especialmente a cidade de Picos, se enquadra nesse
mesmo caso de Pernambuco e Ceará.
O SR. ABELARDO JUREMA: – O depoimento
de V. Exa. ilustra minhas considerações, e eu
agradeço ao nobre representante do Estado
do
Piauí,
Senador
Waldemar
Santos,
a
amabilidade.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, as disposições
da lei que criou o Instituto Nacional de Imigração e
Colonização ajustam-se perfeitamente a um
plano a ser executado, para assistência aos
imigrantes.
Diz o art. 3º da Lei nº 2.163, de 5 de janeiro de
1954:
"Art. 3º Cabe ao Instituto:
a) assistir e encaminhar os trabalhadores
nacionais imigrantes de uma para outra região;
b) promover e orientar a seleção, entrada,
distribuição e fixação de imigrantes;
c) traçar e executar, direta e indiretamente, o
programa nacional de colonização, tendo em vista a
fixação de imigrantes e o maior acesso aos nacionais
da pequena propriedade agrícola.
Diz o art. 5º:
"O Instituto para desempenho do seu objetivo
firmará acôrdo ou contratos com os Estados,
Municípios ou entidades públicas e particulares,
para execução de serviços de imigração e
colonização".

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o artigo 3º
como o art. 5º dão ao Instituto meios legais, para
assistência aos imigrantes.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Dá V.
Exa. licença para um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Com todo o
prazer.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Ouço
o discurso de V. Exa. com admiração profunda; e
reconheço que o nobre colega focaliza o assunto
mais importante para a vida nordestina, o êxodo da
população rural.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Muito
obrigado a V. Exa.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Vossa
Excelência há de permitir, porém, que, sob certos
aspectos discorde das considerações que está
fazendo, com o brilho que lhe é peculiar. Entendo
que em vez de se amparar a população nordestina,
que se vai deslocando das suas regiões para o
centro do País.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Permita o
nobre colega esclarecer uma particularidade: não
prego assistência ao fim da corrente imigratória.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Julguei que V. Exa. estava querendo ajustar essa
gente, que vem do Nordeste...
O SR. ABELARDO JUREMA: – Devemos
enfrentar o problema que já existe, dos desajustados
na cidade.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – ...nos
mesmos moldes do atual sistema de colonização, de
amparo aos imigrantes.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Não. O
Instituto, de acôrdo com os municípios, procurará
fixar bem o homem ao campo; e assistirá os que
chegarem ao fim da corrente imigratória, para
devolvê-los, ou ajustá-los ao fim da colonização.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – V.
Exa. há de permitir que eu chegue à conclusão do
meu pensamento. Entendo que o mais racional seria
tratarmos de um plano de colonização na própria
região nordestina.
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O SR. ABELARDO JUREMA: – Está dentro
da finalidade do Instituto.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Em
todos os Estados daquela região existem zonas
úmidas. A circunstância é interessante e pouco
reconhecida no sul do país. Quando se fala em
Nordeste, a impressão é de que tudo lá é
inaproveitável.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Julgam que
são zonas desoladoras.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Temos, em todos os Estados, regiões úmidas,
próprias para cultura racional, perene, com
processos agrícolas modernos e amplitude suficiente
para localização de lavradores deslocados de outras
zonas onde a sêca atinge mais intensamente. Na
própria região nordestina poderíamos formar êsses
núcleos de amparo às populações desajustadas em
virtude das sêcas.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Centros de
interêsse, que fixassem o homem ao campo.
Tem razão V. Exa.; há poucos momentos, o
nobre representante do Ceará, falava sôbre a
necessidade de estabelecer-se um itinerário dessas
imigrações e postos que pudessem fazer voltar ao
seu meio ou a outros, carentes de braços, êsses
imigrantes dos Estados.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Relembro o nosso Estado, que, como Vossa
Excelência sabe, tive a honra de presidir em 1955.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Com
relevantes serviços à Paraíba.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Agradecido a V. Exa. Êsse plano de colonização foi
tratado àquele tempo, e meu sucessor, o nobre
Senador Ruy Carneiro, deu-lhe continuidade,
aproveitando a propriedade do trabalhador.
Hoje, infelizmente, êsses serviços tão bem
iniciados pela União, àquele tempo estão quase
abandonados. Uma região úmida, com rio
perene, próprio para o estabelecimento de um
grande plano de colonização de nacionais seria
amparo formidável aos desajustados de outras

zonas, do Cariri do sertão, na inclemência das sêcas.
O SR. ABELARDO JUREMA: – E centro de
assistência e amparo, também, aos trabalhadores
desocupados, nas épocas de crises.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Perfeitamente. Sem o deslocamento dessa gente
para o sul.
O SR. ABELARDO JUREMA: – V. Exa., como
homem do Nordeste, com a responsabilidade de
Chefe de Estado durante cinco anos, conhece bem o
problema, e sabe o que significa para os homens
públicos a falta de fixação do homem ao campo, as
épocas de estiagem prolongada cujos resultados
para os governos são os mais difíceis para a
execução de um programa de trabalho. A Paraíba é
um Estado, como aliás devem ser todos os do
Nordeste, cujo orçamento tanto V. Exa. como o
Senador Ruy Carneiro, ambos com os mais
relevantes
serviços
prestados
à
Paraíba,
organizavam com a preocupação constante de evitar
déficits. Mesmo que feito dentro das melhores
previsões, havia sempre o cuidado de colocar as
verbas, prevendo acontecimentos calamitosos. A
sêca não anuncia sua vinda, ela se precipita e
surpreende, mas não a administradores previdentes
como V. Exa. e o nobre Senador Ruy Carneiro, que
realizavam o Orçamento e encerravam o exercício
sempre com saldo. Se não me falha a memória,
houve um ano em que V. Exa. apresentou saldo de
mais de oito milhões de cruzeiros, o que estarreceu
todos os homens da Paraíba, pela previsão com que
V. Exa. realizou aquêle Orçamento.
O SR. NELSON FIRMO: – Entre os
administradores da Paraíba o Senador Argemiro
de Figueiredo foi um dos maiores e me afoito
em dizer que foi Sua Excelência o maior de
todos.
O SR. ABELARDO JUREMA: – A Paraíba
nobre Senhor Nelson Firmo, é um Estado feliz,
porque tem tido administradores do padrão moral de
um João Pessoa de um Argemiro de Figueiredo, de
um José Américo, um João Suassuna, de um Ruy
Carneiro, todos, homens devotados. Se V. Exa.,
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entendido do Nordeste, fizer um levantamento da
história contemporânea política de minha terra,
situará êsses estadistas na galeria dos grandes
benfeitores daquela região.
Sr. Presidente, agradeço o aparte do
nobre Senador Nelson Firmo, que fêz justiça aos
homens que realizaram as aspirações do povo
paraibano.
O SR. NELSON FIRMO: – Ainda penso, sem
desaprêço aos outros, que a administração do
Senador Argemiro de Figueiredo foi a mais notável.
E' ponto de vista pessoal.
O SR. ABELARDO JUREMA: – V. Exa. é um
grande
observador,
cujas
referências
aos
administradores de minha terra tenho na mais alta
conta.
O SR. NELSON FIRMO: – Essa é minha
opinião, sem qualquer desaprêço para com João
Pessoa, José Américo, Ruy Carneiro, e todos os
grandes administradores que passaram pela
Paraíba.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Diz bem V.
Exa. O escritor José Lins do Rego, em crônica que
escreveu há alguns anos, dizia: feliz a terra que tem
um galeria de ex-presidentes como a Paraíba.
O SR. NELSON FIRMO: – Pois não. Bato
palmas.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Vê, pois, V
Exa., que é a inteligência fazendo justiça aos
homens da minha terra.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Pois não.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Não
desejo focalizar o assunto objeto da argumentação
que V. Exa. está desenvolvendo com tanto brilho
mas, simplesmente, agradecer a generosidade de
Vossa Excelência e do nobre Senador Nelson
Firmo...
O SR. NELSON FIRMO: – E' justiça que
fazemos.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
...quanto
à
administração
que
tive
a honra de presidir. Devo dizer, entretanto

que ambos Senadores que me cumulam com essas
referências são suspeitos porquanto colaboraram
nessa administração com tôda a eficiência.
Iniciei minha vida pública vendo os exemplos
de V. Exa. à frente da administração do Estado.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, a
colaboração dos nobres Senadores Argemiro de
Figueiredo e Nelson Firmo, que me levou a
digressões tão evocativas dos bons tempos da
Paraíba, volto, ao assunto, para me fixar nas letras
do regulamento do INIC, por cujas disposições creio
que o problema despertado pelas minhas palavras,
poderia ser bem equacionado.
Quero, desta tribuna, apelar para o Presidente
do Instituto Nacional de Imigração e Colonização,
Ministro Fernando de Alencar, homem cuja carreira
no Itamaratí é uma das mais brilhantes, homem de
acuidade com muitos serviços prestados à sua terra,
no sentido de que se volte para êsse problema com
o mesmo carinho, o mesmo interêsse despertado
agora, despertado antes, despertado sempre perante
os representantes do povo; propicie aos homens de
campo do Nordeste, na Capital da República ou em
qualquer parte, tratamento que lhes permita
ajustamento às condições sociais e econômicas do
meio.
O SR. CARLOS SABÓIA: – V. Exa. dá licença
para um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Com todo o
prazer.
O SR. CARLOS SABÓIA: – O INIC mantém,
no Estado de São Paulo, um acôrdo, nos moldes
do que V. Exa. gostaria fôsse feito na Paraíba;
o imigrante, naquela capital, é recebido e
encaminhado para uma hospedaria. Recebe tôda a
assistência social; alimentação, abrigo e orientação
no sentido de conseguir uma colocação. Bastava
fizéssemos em todos os Estados acôrdos
dessa natureza. Com os Estados do Ceará e
da Bahia, quando eu era Presidente do Instituto, foi
feito um no sentido de o próprio Estado manter
colônia agrícola na qual localizassem os excedentes
populacionais. Assim, já existem na prática
acôrdos parece que até hoje mantidos, para dis-
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ciplinação dessas correntes. Existiam acôrdos com
outros Estados, no sentido da fixação e da profilaxia
das correntes imigrantes. Diz V. Exa. com muito
acêrto que o Instituto Nacional de Imigração e
Colonização, pela sua finalidade, pelas verbas
orçamentárias que possui, pelo apoio que encontrou
e tem encontrado nos Orçamentos e também da
parte dos Legisladores, poderá atacar êsse problema
de maneira muito mais eficaz. Na minha pequena
permanência naquele Instituto, senti que está ainda
desorganizado; é um amontoado de órgãos, jogados
lá dentro.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Falta o
entrosamento desejado.
O SR. CARLOS SABÓIA: – Exatamente. Não
existe nem compreensão de sua verdadeira
finalidade. Há também de parte do Departamento de
Terras e Colonização do Ministério da Agricultura
uma série de desacertos, principalmente na
localização de determinadas colonias que, por
interêsses políticos ou por amizade, foram criados
em regiões absolutamente inóspitas. Algumas já
custaram à Nação mais de um milhão e seiscentos
mil cruzeiros; estão sempre em perecimento; não
progridem, não se desenvolvem, porque não existem
meios para isso. Não se pode fazer milagre,
tampouco localizar homens onde não encontram
meios para tirar, do seu trabalho, o sustento seu e de
sua família.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Diz bem
V. Exa. e nós compreendemos, perfeitamente,
que o Instituto Nacional de Imigração e Colonização,
com poucos anos de existência, teve, sem
duvida, efeito de disciplinar e convergir para âmbito
único vários serviços espalhados, com planos
próprios, mas visando a metas convergentes. Quero
crer que a administração dêsse órgão, libertando-se
do unilateralismo, da convicção de que é sua
finalidade e objetivo apenas tratar do imigrante,
assistí-lo e encaminhá-lo na sua chegada, execute
os dispositivos da própria lei que criou e
regulamentou, proteja e proporcione permanente
assistência social e material também aos emigrantes
que percorrem o País, em busca de melhores
condições de vida.

Não posso, nem devo, aceitar a tese de que é
possível anular, de vez, o êxodo rural. Êle é,
realmente, imperativo do próprio instinto de
sobrevivência do homem.
O SR. CARLOS SABOYA: – Pode disciplinar
as correntes imigratórias.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Pode, sim –
como diz o nobre colega, Senador Carlos Saboya –
disciplinar essas correntes migratórias, criando nova
mentalidade, divulgado no interior do País, nos
núcleos mais afastados da faixa litorânea, a
convicção de que não apenas nas metrópoles se
oferecem condições de vida para aquêles nossos
conterrâneos, nossos patrícios.
Sr. Presidente, dirigindo meu apêlo ao Ministro
Fernando Alencar, em nome da solidariedade
humana, em benefício dos meus conterrâneos, dos
meus patrícios, dos homens do Nordeste, sinto-me
convicto de que, pela sua fôlha de serviço da carreira
diplomática, no Instituto Nacional de Imigração e
Colonização, virá S. Exa. ao encontro do nosso
sofrimento, amparando e assistindo aquêles homens,
que saem das suas fazendas, dos seus lares, em
busca de uma vida melhor, fascinados pelos
encantos da metrópole.
Cantando daqui desta tribuna o meu Nordeste,
cantando a fôrça, perseverança, a pugnacidade do
nordestino, estou certo de que ao coração, à
inteligência e à sensibilidade do Presidente do
Instituto Nacional de Imigração e Colonização,
chegará o eco de minhas palavras, como chegarão
os gritos dos necessitados, dos desajustados que
perambulam pelos grandes centros, sem terem uma
sombra para o repouso do corpo e paz de espírito.
(Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido
requerimento chegado à mesa.
E' lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 245, DE 1957

25

Exmo. Sr. Senador Apolônio Salles.
M. D. Presidente do Senado.
Devendo
terminar
no
próximo
a licença de quatro meses, em

dia
cujo
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gôzo me acho, solicito mais 30 (trinta) dias em
prorrogação da mesma.
Teresina, em 20 de junho de 1957. – Mathias
Olympio.
O SR. PRESIDENTE: – Continuará em
exercício o Suplente de S. Exa.
Sôbre a mesa uma comunicação de nobre
Senador Argemiro de Figueiredo.
E' lido o seguinte:
OFÍCIO
Em 24-6-57.
Senhor Presidente
Achando-se ausente desta capital o Sr.
Senador Daniel Krieger, solicito se digne V. Exa. de
designar-lhe substituto temporário na Comissão de
Constituição e Justiça, na forma do disposto no art.
39, § 2º do Regimento Interno.
Atenciosas saudações. – Argemiro de
Figueiredo.
O SR. PRESIDENTE: – Designo o nobre
Senador Rui Palmeira.
Esgotada a hora do Expediente, passa-se à:
ORDEM DO DIA
Votação, em discussão única, do Projeto de
Lei da Câmara número 83, de 1956, que cria o
Serviço
de
Estatística
dos
Transportes,
Comunicações e Obras Públicas, e dá outras
providências, tendo Pareceres (números 1.034 a
1.036, de 1956; 121 a 123 e 435, de 1957).
I – Sôbre o Projeto:
– Da Comissão de Constituição e Justiça,
favorável; – da Comissão de Serviço Público,
favorável, com modificações; – da Comissão de
Finanças, favorável, com modificações. II – Sôbre as
emendas: – da Comissão de Serviço Público: 1º
parecer – oferecendo a de número 1-C; 2º parecer –
favorável às de números 2-C e 3, e,
conseqüentemente, considerando prejudicada a de
número 1-C e respectiva subemenda; – da Comissão
de Finanças: 1º parecer – propondo subemenda
à de número 1-C e oferecendo a de número 2-C; 2º

parecer – favorável à de número 3 e,
conseqüentemente, considerando prejudicada a
emenda número 1-C e respectiva subemenda – da
Comissão de Constituição e Justiça, favorável às
emendas 2-C e 3 e considerando prejudicada a de
número 1-C e respectiva subemenda pela aprovação
da de número 3.
O SR. PRESIDENTE: – Na forma do
Regimento teremos que apreciar, inicialmente, as
emendas.
As Comissões são unânimes em sugerir a
aprovação das emendas números 2-C e 3; caso em
que ficará prejudicada a emenda número 1-C e
respectiva subemenda.
Em votação as emendas número 2-C e 3.
Os Senhores Senadores que as aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Estão aprovadas.
Fica prejudicada a emenda 1-C e subemenda.
São as seguintes as emendas aprovadas:
EMENDA 2-C
Onde se diz: Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões
de cruzeiros) no art. 6º,
Diga-se: Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de
cruzeiros).
EMENDA Nº 3
Aos arts. 3º, 4º e 5º.
Substituam-se os artigos pelos seguintes,
alterando-se a numeração dos artigos 6º e 7º:
Art. 3º Fica criado no Quadro I do Ministério da
Viação e Obras Públicas o cargo de diretor de
serviço, padrão CC-4.
§ 1º O Poder Executivo, dentro de sessenta
(60) dias proporá, mediante mensagem ao
Congresso Nacional, a criação dos cargos de
carreira ou isolados, bem como das funções
gratificadas, que deverão integrar o Quadro I para
lotação do serviço criado por esta lei.
§ 2º Enquanto não forem criados
os cargos de carteira, ou isolados, bem
como
as
funções
gratificadas
previstas
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no parágrafo anterior, o Serviço de Estatística dos
Transportes, Comunicações e Obras Públicas
funcionará com servidores requisitados de outros
órgãos da administração federal.
Art. 4º O Poder Executivo baixará, por decreto,
o
regimento
da
repartição,
atendendo
à
sistematização e aos padrões vigentes nos órgãos
congêneres integrantes do sistema de estatística
coordenado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística.
Ficam prejudicadas as seguintes:
EMENDA Nº 1-C
Substitua-se as expressões "ou nomeação de
pessoas" por "ou requisição de servidores".
SUBEMENDA Nº 1-C
Redija-se da seguinte forma, o parágrafo único
do artigo 3º:
"Parágrafo único. O Poder Executivo proverá o
quadro de pessoal a que se refere êste artigo,
mediante transferência ou requisição de servidores
de outras repartições públicas autarquias ou
paraestatais, preferentemente dos que tenham
conhecimento de estatística".
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto
assim emendado.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
E' o seguinte o projeto aprovado, que vai à
Comissão de Redação:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 83, DE 1956
(Nº 198-B, de 1955, na Câmara dos Deputados)
Cria o Serviço de Estatística dos Transportes,
Comunicações e Obras Públicas, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica criado o Serviço de Estatística
dos Transportes, Comunicações e Obras
Públicas, subordinado administrativamente ao
Ministro da Viação e Obras Públicas e obediente
à orientação técnica do Conselho Nacional

de Estatística, nos têrmos da Convenção Nacional
de Estatística e da respectiva legislação.
Art. 2º O Serviço de Estatística dos
Transportes, Comunicações e Obras Públicas
constitui um dos órgãos executivos centrais do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e
tem por objetivo coordenar ou levantar diretamente
as estatísticas referentes ao transporte, às vias
de comunicações, às obras públicas e às de
mais atividades compreendidas no campo de
competência do Ministério da Viação e Obras
Públicas.
Art. 3º O quadro do pessoal do Serviço de
Estatística dos Transportes, Comunicações e Obras
Públicas terá organização semelhante aos dos
demais Serviços de Estatística dos outros Ministérios
civis.
Parágrafo único. Enquanto não fôr organizado
o quadro de pessoal a que se refere êste artigo,
o Poder Executivo proverá a lotação provisória
do Serviço de Estatística dos Transportes,
Comunicações e Obras Públicas, mediante
transferência de servidores de outras repartições
públicas, ou nomeação de pessoas que sirvam
em
órgãos
autárquicos
ou
paraestatais,
preferentemente dos que procedam a levantamentos
estatísticos.
Art. 4º A instalação do Serviço de Estatística
dos Transportes, Comunicações e Obras Públicas,
ora criado, será autorizada em decreto do Poder
Executivo, que também, oportunamente, aprovará o
regimento da repartição, atendendo, na forma do
artigo 3º desta lei, à sistematização e aos padrões
vigentes nos órgãos congêneres integrantes do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Art. 5º Fica criado no Quadro I do Ministério da
Viação e Obras Públicas o cargo de Diretor de
Serviço, padrão CC-4.
Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o
crédito especial de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões
de cruzeiros) para atender aos encargos decorrentes
da execução da presente lei.
Art. 7º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
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Discussão única do Substitutivo da Câmara
dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado número
61, de 1950, que autoriza o Govêrno Federal a
auxiliar a Prefeitura Municipal de São João de Muqui,
no Estado do Espírito Santo, com a quantia de Cr$
2.000.000,00, para reparação dos danos causados
pela tromba d'água que desabou sôbre o referido
Município, tendo Pareceres favoráveis, sob números
414 e 415, de 1957, das Comissões de: Constituição
e Justiça e de Finanças.

qüentemente,
não
carecedora
de
novo
pronunciamento do Senado.
Do voto desta Casa dependem apenas as
alterações introduzidas pela Câmara dos Deputados.
Estas é que em verdade, constituem a emenda da
Casa revisora.
Sôbre elas é que deve ser feita a consulta ao
Plenário.
Os Srs. Senadores que as aprovarem,
deverão permanecer sentados.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA *: – Sr.
Presidente, o projeto em discussão é de autoria de
nosso antigo colega Senador Luiz Tinoco da
Fonseca. Trata-se de auxílio ao Município de Muqui,
no meu Estado, para atender a prejuízos causados
por inundações. Não preciso realmente encarrecer o
mérito da proposição. Aproveito, porém, o ensejo,
para mais uma vez solicitar a atenção do Plenário
quanto ao reconhecimento da sua competência para
tomar iniciativa desta natureza, jurisprudência que
deveremos considerar pacífica, como interpretação
do art. 67 da Constituição § 1º, de sorte que a
competência da Câmara dos Deputados se limita
apenas às matérias que forem de caráter estrita e
exclusivamente financeiro. Sempre que essa matéria
fôr complementar do texto principal, não se pode
recusar a competência desta Casa. Por vêzes tenho,
ao lado de outros colegas dos mais autorizados do
Senado, enfrentando objeções, que já não deveriam
mais ser reproduzidas feitas em tôrno dessa
interpretação
constitucional.
Não
podemos
estabelecer debates polêmicos que importem em
cercear atribuições dêste ramo do Poder Legislativo,
as quais emanam do mandato popular.
Ao Senado cabem as iniciativas sôbre tôdas
as matérias de competência do Congresso Nacional,
que não fôrem privativas da Câmara Federal ou do
Presidente da República. A parte financeira do
projeto, desde que seja acessória da proposição
principal, não pode prejudicá-la sob o aspecto
constitucional.
Assim,
eu
me
permito
pedir
a
Casa considerar que êsse Projeto, que volta

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
a discussão. (Pausa).
Encerrada.
A Mesa julga oportuno esclarecer que as
modificações introduzidas pela Câmara dos
Deputados no texto que o Senado lhe enviara para
revisão foram as seguintes:
1ª, na alínea b, do art. 1º –
substituição da palavra "inclusivamente" por
"inclusive";
2ª, no art. 2º, que dizia:
"a aplicação do auxílio obedecerá a planos
elaborados e aprovados pelo Município flagelado",
acréscimo, in fine, de:
"... por intermédio do Govêrno do Estado do
Espírito Santo";
3ª no art. 3º, substituição das palavras:
"um" e "de",
a primeira antes e a segunda depois da
expressão "crédito especial", respectivamente por
"o" e "até",
de sorte a dizer-se
"o crédito especial até Cr$ 2.000.000,00"
em vez de:
"um crédito especial de Cr$ 2.000.000,00".
Em tudo o mais, o Substitutivo da Câmara
reproduz exatamente o Projeto do Senado.
Como é óbvio, tendo a parte não
alterada sido aprovada pelas duas Casas _________________
já é de se considerar definitiva, e, conse- * Não foi revisto pelo orador.
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da Câmara, após uma tramitação tranqüila, sôbre
seu aspecto constitucional, a fim de que não
seja mais havida como duvidosa essa jurídica
orientação.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Com todo o
prazer.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Fica bem a
V. Exa. reivindicar tal atribuição para o Senado,
porque foi essa a orientação que o nobre
colega imprimiu sempre aos votos que proferiu
na Comissão de Constituição e Justiça. Desejo
relembrar, ainda, que, no tempo em que fiz
parte dêsse órgão técnico, se assentou a norma
de que, quando a parte financeira fôsse,
apenas decorrência do objetivo principal do
Projeto, a competência deveria ser admitida e
aceita pelo Congresso. Infelizmente, porém, parece
que a Câmara não aceitou a orientação do Senado e
a tem contrariado, ao rejeitar Projetos sob tal
alegação.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Agradeço o
aparte do eminente colega, que é também
depoimento de um ilustre jurista que muito tem
honrado a cultura juridica desta Casa.
Realmente, foi essa a orientação seguida na
Comissão de Constituição e Justiça. Com relação à
Câmara dos Deputados, preciso esclarecer que o
Projeto está de retôrno daquela Casa, que, mais uma
vez, aceitou nosso ponto de vista.
O SR. GILBERTO MARINHO: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Com todo o
prazer.
O SR. GILBERTO MARINHO: – Desejo aduzir
argumentos no mesmo sentido do aparte do nobre
Senador Gomes de Oliveira. V. Exa. age
inspiradamente, ao defender a competência do
Senado. Aliás, a Câmara não se tem oposto a tal
atividade legislativa, as vêzes os óbices maiores temos
que enfrentar no próprio Senado. O nobre colega
sabe que, na Comissão de Constituição e Justiça,
tenho-me manifestado, sistemàticamente, na sentido
de não se dar essa interpretação restritiva exagerada

ao art. 67 da Constituição. Tenho observado e
acompanhado, freqüentemente, os trabalhos da
Câmara dos Deputados e noto que se conforma com
a orientação adotada pelo Senado. Os óbices
residem, às vêzes, em questões que merecem maior
estudo em questões doutrinárias seguidas pela outra
Casa do Congresso.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Agradeço as
palavras do ilustre Senador pelo Distrito Federal, que
sempre tem apoiado, com sua autoridade, essa
diretriz e que virão realmente, servir de
esclarecimento especial à nossa causa. Poderei
recordar diversos projetos, aqui iniciados, que a
Câmara acolheu. Contamos, hoje, entre nossos
colegas, o ilustre Senador Lameira Bittencourt, figura
exponencial das letras jurídicas. S. Exa. também
sustentou a tese consagrada na votação do presente
projeto.
Sr. Presidente, a proposição em debate eu já o
disse, é das mais sensíveis ao meu espírito, eis que
objetiva um justo amparo a populações flageladas
pelas enchentes, populações a cujo trabalho deve o
Espírito Santo uma de suas melhores contribuições.
Sr. Presidente, releve-me a Casa o ter
relembrado a conveniência e também o acêrto de
considerarmos
firmada
uma
jurisprudência
parlamentar quanto à competência do Senado, para
iniciar projetos da natureza dêste que estamos
apreciando e outros. Não podemos esquecer que a
nossa competência tem a sua origem no voto
soberano do povo e tôda a nossa interpretação terá
de ser para ampliá-la e jamais para restringi-la.
Outro ponto que eu desejo assinalar, Sr.
Presidente, é que o projeto contém ainda uma
solução interpretativa de grande efeito prático, qual
seja a do art. 18 §. 2º da Constituição Federal, onde
dispõe:
"§ 2º Os Estados proverão às necessidades do
seu Govêrno e da sua administração, cabendo à
União prestar-lhe socorro em caso de calamidade
pública".
Estamos imprimindo, neste projeto, o
entendimento
adequado
à
finalidade
do
citado
preceito
constitucional.
Quando
êle se refere a prestação de socorro
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aos Estados, o auxílio federal poderá abranger
determinados municípios. Assim, foi no caso
do projeto referente ao Município de Tubarão,
em Santa Catarina. Estamos fazendo uma
interpretação construtiva. Eram estas, Sr. Presidente,
as considerações referentes ao assunto que
desejava fazer neste instante. (Muito bem! Muito
bem!).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o
Substitutivo da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
E' o seguinte o Substitutivo aprovado, que vai
à Comissão de Redação:

dos pelo Município flagelado por intermédio do
Govêrno do Estado do Espírito Santo.
Art. 3º E' Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$
2.000.000,00, (dois milhões de cruzeiros) para
execução do disposto no art. 1º.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação revogadas as disposições em contrário.
– Emenda publicada no "Diário do Congresso
Nacional", de 11 de setembro de 1956.
Fica prejudicado o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 61, DE 1950

O Congresso Nacional decreta:
EMENDA SUBSTITUTIVA AO PROJETO DE LEI DO
Art. 1º A União prestará ao Estado do Espírito
SENADO Nº 61, DE 1950
Santo, em socorro do Município de São João de
Muqui, o seguinte auxílio:
(Nº 1.067-B-1950, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS)
a) assistência às populações flageladas,
promovendo inclusivamente a restauração de
Concede o auxílio de Cr$ 2.000.000,00 à habitações, recuperação de rebanhos, lavouras e
Prefeitura Municipal de São João de Muqui, no instalações industriais;
b) reconstrução e reparo de vias de
Estado do Espírito Santo, para reparação de danos
comunicação, obras e serviços públicos, hospitais e
causados por enchentes.
Substitua-se o Projeto pelo seguinte:
estabelecimento de educação e de assistência
social.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 2º A aplicação do auxílio obedecerá a
Art. 1º A União prestará ao Estado do Espírito planos elaborados e aprovados pelo Município
Santos em socorro do Município de São João do flagelado.
Muqui, o seguinte auxílio:
Art. 3º E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
a) assistência às populações flageladas, pelo Ministério da Fazenda, um crédito especial de
promovendo inclusive a restauração de habitações, Cr$ 2.000.000,00, (dois milhões de cruzeiros), para a
recuperação de rebanhos, lavouras e instalações execução do disposto no art. 1º.
industriais;
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data da sua
b) reconstrução e reparo de vias de publicação, revogadas as disposições em contrário.
comunicações, obras e serviços públicos, hospitais e
estabelecimentos de educação e de assistência
Discussão única do Projeto de Lei da
social.
Câmara, número 132, de 1956, que autoriza
Art. 2º A aplicação do auxílio obedecerá o Poder Executivo a encampar e incorporar
a
planos
elaborados
e
aprova- ao
patrimônio
da
Estrada
do
Ferro
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O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
Leopoldina a Estrada de Ferro Itapemirim, de
Não havendo mais quem peça a palavra,
propriedade do Estado do Espírito Santo, tendo
Pareceres favoráveis, sob números 422 a 424, de encerrarei a discussão. (Pausa).
Encerrada.
1957, das Comissões: de Constituição e Justiça; de
Em votação.
Transportes, Comunicações e Obras Públicas; e de
Os Senhores Senadores que aprovam, o
Finanças.
Projeto queiram permanecer sentados. (Pausa).
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Está aprovado.
(Pausa).
E' o seguinte o Projeto aprovado, que vai à
O SR. ATTILIO VIVACQUA *: – Senhor sanção:
Presidente, quero congratular-me com a iniciativa da
Câmara, partida do ilustre Deputado capixaba,
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Floriano Rubim, e concretizada neste projeto.
Nº 132, DE 1956
Ela veio atender a uma das mais justas
aspirações, não só da população localizada no
Autoriza o Poder Executivo a encampar
poético, histórico e fértil vale no Itapemirim, como e incorporar ao patrimônio da Estrada de Ferro
também aos interêsses da região do Sul do Estado Leopoldina a Estrada de Ferro Itapemirim, de
do Espírito Santo e de importantes setores propriedade do Estado do Espírito Santo.
econômicos de Minas Gerais e do Estado do Rio de
Janeiro. Essa ferrovia é a via destinada ao
Congresso Nacional decreta:
escoamento de uma grande produção com destino
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado
ao Pôrto de Itapemirim, e sua reparação e a encampar e incorporar ao patrimônio da Estrada
reaparelhamento se tornam cada vez mais de Ferro Leopoldina a Estrada de Ferro
imperiosos.
Itapemirim, de propriedade do Estado de Espírito
O projeto tem também outro alcance. E' o Santo.
primeiro passo para a execução do plano de
Art. 2º E' também o Poder Executivo
construção da linha da Estrada de Ferro Leopoldina autorizado a entrar em entendimentos com o
pelo litoral, em direção a Vitória. Êsse aspecto foi Govêrno do Estado do Espírito Santo sôbre a
frisado nos pareceres dos órgãos técnicos do encampação e incorporação daquela estrada.
Govêrno Federal.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de
A Estrada de Ferro de Itapemirim poderá, sua publicação, revogadas as disposições em
dentro em breve, prestar um valioso serviço à contrário.
economia nacional, qual seja o de transportar o
O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a
manganês das ricas jazidas de Iúna e Muniz Freire, matéria constante da Ordem do Dia.
êste o meu Município natal, encaminhando-as ao
O SR. GILBERTO MARINHO (pela ordem) *:
Pôrto de Itapemirim, cuja construção é uma das mais – Sr. Presidente, informado de que teria chegado
urgentes necessidades.
à Casa o Projeto de Lei da Câmara, número 109,
Assim, Sr. Presidente, tenho justas razões – e de 1957, que prorroga, até 31 de julho, a
estas são também as da nossa bancada – para vigência do regime de licença prévia a que
apresentar estas congratulações e aguardar, como está subordinado o intercâmbio comercial com
não poderia deixar de fazê-lo, o apoio desta Casa à o exterior, projeto que deverá ser votado em regime
proposição em causa. (Muito bem).
de urgência, segundo requerimento apresentado,
_________________

* Não foi revisto pelo orador.

__________________

* Não foi revisto pelo orador.
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desejaria consultar V. Exa. sôbre a possibilidade de
ser convocada, hoje, uma sessão extraordinária,
para apreciação dêsse projeto. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa, tendo em
vista a sugestão do nobre Senador Gilberto Marinho
e, considerando que o requerimento de urgência
para o Projeto de Lei aprovado na Câmara dos
Deputados, prorrogando a licença prévia chegou à
Mesa depois da hora do expediente, toma a iniciativa
de convocar uma sessão extraordinária para as 21
horas de hoje.
Tem a palavra o nobre Senador Assis
Chateaubriand,
inscrito
para
falar
nesta
oportunidade.
Ausente S. Exa., tem a palavra o nobre
Senador Nelson Firmo.
O SR. NELSON FIRMO (lê o seguinte
discurso): – Senhor Presidente, dificilmente faço um
elogio, tão sem jeito me sinto para fazê-lo.
O elogio pede ou exige uma inteligência a êle
apropriada, um tanto maleável e sutil. Mas nem
sempre fazer justiça é elogiar. E eu vou fazer justiça,
neste momento, ao Prefeito do Distrito Federal,
Embaixador Negrão de Lima, homem limpo, de
irrepreensível e exaltada conduta em tôdas as altas
funções, políticas, administrativas e diplomáticas,
que tem exercido com indissimulável emoção e
espírito público.
Dei-lhe por isso meu voto, por duas vêzes,
neste
Senado,
certo
de
estar
servindo,
superiormente, aos interêsses desta metrópole, onde
ser bom administrador é operar milagre, tantos e tão
sérios e complexos são os seus problemas, dia a dia
irrompendo novos, cujas soluções são imperativas.
Não havendo dinheiro, drenado quase todo
para o funcionalismo excessivo, uns règiamente
pagos enquanto a maioria percebe ainda salários de
fome, impossível é solucioná-los.
Mesmo assim, o Prefeito não pára, nem
tampouco se amedronta diante de uma realidade tão
brutal e desencorajadora.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Permite V. Exa.
um aparte?

O SR. NELSON FIRMO: – Pois não, com
muito prazer.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – São muito
justas as referências de V. Exa. ao eminente Prefeito
desta cidade, Embaixador Negrão de Lima. O
Distrito Federal tem tido em S. Exa. um dos
administradores dos mais ilustres e dedicados e as
dificuldades
financeiras
que
enfrenta,
não
esmorecem sua dinâmica atuação. Estamos certos
de que, apesar dessa dificuldade, S. Exa. ainda
poderá prestar à cidade do Rio de Janeiro os
maiores serviços.
O SR. NELSON FIRMO: – Já não tenho mais
receio de estar fazendo um elogio ao ilustre Prefeito
do Distrito Federal. Vem em meu apoio uma das
mais altas figuras do Senado Brasileiro.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Bondade de V.
Exa.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Dá Vossa
Excelência licença para um aparte?
O SR. NELSON FIRMO: – Com todo o
prazer.
O SR. ABELARDO JUREMA: – O Prefeito
Negrão de Lima é um dos estadistas desta cidade,
homem de relevantes serviços prestados à Pátria,
quer no exterior, quer dentro do país, e agora na
Prefeitura. Em que pese a S. Exa. as dificuldades
com que se movimenta como todos os Prefeitos se
movimentam, está realmente realizando uma
administração que atende às nossas aspirações de
povo civilizado, desejoso de uma grande cidade
como a nossa capital.
O SR. NELSON FIRMO: – Já lerei sem mêdo,
as palavras elogiosas...
O SR. ABELARDO JUREMA: – Pode lê-las.
V. Exa. está sempre encantando o Senado.
O SR. NELSON FIRMO: – Nêle festejo,
sobretudo, um administrador honesto, vigilante na
defesa dos dinheiros públicos, da moralidade
administrativa, sem intimidades suspeitas com os que a
menosprezam, antes implacàvelmente inimigo de
todos êles. Assim, Sr. Presidente, quando tentam
atingí-lo nesse ponto, vemo-lo sair dos ataques absolu-
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tamente incólume, ou melhor, mais dígno do apreço
dos brasileiros.
Ex-ministro, ex-embaixador, o Prefeito vai
passando pelas posições sem jamais perder o senso
de suas responsabilidades. E isto é tudo num país
como o nosso, tão alarmantemente pobre de homens
responsáveis pela coisa pública, mas tão cheio,
quase
direi
abarrotado
de
insolentes
e
irresponsáveis.
Foram recentemente, feitas ao Prefeito
acusações apressadas, levianas por isso mesmo
sem nenhum sentido a propósito de concessões para
determinadas linhas de ônibus e lotações, mediante
subôrno a funcionários da Prefeitura. A denúncia
partiu de dois ilustres vereadores, Srs. Gladstone
Chaves de Melo e Couto de Souza, ambos no
cumprimento de um dever alto e a serviço desta
cidade. Mas, como se comportou o Prefeito ao tomar
conhecimento de uma denúncia tão grave, partida de
fontes autorizadas? Tratou de nomear uma
Comissão de homens insuspeitos pela sua
honestidade e pelo seu passado, sendo dois dos
seus membros escolhidos pelos vereadores citados,
com o fim de apurar a verdade e apontar os
responsáveis à Justiça.
Poderia ter agido de outra forma, fiel à noção
de suas responsabilidades à frente da Prefeitura?
Absolutamente. Mas essa atitude do Sr. Negrão de
Lima, que só deveria suscitar aplausos, mesmo dos
seus maiores adversários, foi absurdamente mal
compreendida contra êle sendo desfechados
ataques de uma enorme insensatez, e, sobretudo, de
uma agressividade injuriosa.
Rebatendo-os
e
arrasando-os,
Senhor
Presidente, o Governador da cidade concedeu no dia
21, ao vespertino "O Globo", uma entrevista, que
lerei, terminadas estas palavras, sem a menor dose
de lisonja, apenas com o propósito de defender um
administrador e um homem público de conduta
exemplar.
Nela diz o Governador da cidade à Nação, de
maneira dura e insuspeitável: se houver culpados
serão entregues à justiça. Serão processados,
condenados, punidos.
Um administrador que assim age, merece, ao
invés de ataques insolentes e injuriosos, o respeito
de todos.

E' a seguinte a entrevista do Sr. Prefeito
Negrão de Lima:
IMEDIATA E RIGOROSA PUNIÇÃO SE ALGO FÔR
APURADO CONTRA ALGUÉM
Fala o Prefeito Negrão de Lima a propósito do
início dos trabalhos da Comissão de Inquérito para
apurar acusações contra funcionários municipais que
teriam agido desonestamente na concessão de
linhas de lotações.
A propósito do início dos trabalhos da
Comissão de Inquérito, nomeada pelo Prefeito
para apurar as acusações dos vereadores
Gladstone Chaves de Melo e Couto de Souza
contra funcionários municipais, que teriam
auferido proveitos negociando linhas de lotações,
procuramos ouvir o Governador da Cidade, tendo
o Senhor Negrão de Lima declarado que era com
satisfação que falava a "O Globo", pois
aproveitaria a oportunidade para assinalar "a
má-fé com que o chamado caso dos
lotações" fôra noticiado por certa imprensa desta
capital".
– Que acha V. Exa. das acusações
formuladas?
– Não devo dar opinião sôbre um assunto que
está entregue ao exame de uma Comissão de
Inquérito. Posso garantir que meu interêsse é apurar
tudo, para que os dilapidadores da honra alheia não
tenham campo para suas insinuações e aleivosias.
Considero aleivosia, por exemplo, a afirmação de um
periódico segundo o qual eu teria procrastinado a
formação da Comissão de Inquérito. Composta de
três membros, sob a presidência do ProcuradorGeral, Dr. José Emígdio de Oliveira, naturalmente
indicado para a função, em virtude de seu alto cargo
de chefe dos serviços jurídicos da Prefeitura,
deliberei fôssem os outros dois membros indicados
pelo próprio vereador denunciante. Se demora
houve na organização dessa comissão é
porque dependia dessas indicações. Os dois
primeiros nomeados, recusaram; da segunda lista,
só um aceitou, sendo que o nome escolhido da
terceira lista para completar a comissão foi nomeado
no mesmo dia em que foi indicado. Li o tópico de
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"O Globo", aplaudindo a isenção com que foi
constituída a comissão. Teve razão o articulista em
ressaltar o fato. A comissão já está em
funcionamento, trabalhando com ampla liberdade,
com todos os recursos, e se algo se apurar de
criminoso ou desprimoroso contra alguém – seja
quem fôr – tomarei tôdas as providências, na órbita
legal e administrativa, para sua imediata e rigorosa
punição.
Antecipação de Conclusões
– V. Exa. foi acusado de haver antecipado
conclusões, demonstrando, pela T.V. e na entrevista
dada à imprensa, a lisura de seus despachos em
processos de concessões.
– Uma coisa nada tem a ver com a
outra. Feitas na Câmara de Vereadores as
acusações conhecidas, logo aproveitaram alguns
jornais para fazer escândalo, alegando, inclusive,
que eu despachara processos sem audiência
dos órgãos técnicos. O que demonstrei, na Televisão
e na entrevista, com os processos à mão,
foi justamente o contrário. Todos os processos
deferidos por mim o foram em perfeita concordância
com os pareceres do Diretor do Departamento
de Concessões e do Secretário-Geral de Viação
e Obras. Foi critério que adotei desde o início
de minha administração. Seria, portanto, rematada
tolice tentar alguém obter concessões de linhas
mediante oferta de qualquer quantia – como foi
dito por certo periódico – por interferência de
elementos do gabinete do Prefeito, por isso que
minha norma indesviável é sòmente dá-las à vista
dos pareceres favoráveis, emanados dos órgãos
técnicos.

deferido, em consonância com os pareceres
contrários dos órgãos técnicos e antes do surgimento
de qualquer denúncia.
Linha Lins-Lapa
– E a respeito dessa linha? Como foi
concedida?
– Também foi concedida de acôrdo com o
parecer do Diretor do Departamento de Concessões
e do Secretário de Viação. A população de Lins e
Vasconcelos reclamava insistentemente, pois não
havia condução direta entre a cidade e aquêle bairro
e as emprêsas de ônibus não queriam a concessão.
Agi tendo em vista o apêlo dêsses moradores, que
me procuraram em comissão, e atendendo a um
abaixo-assinado de centenas dêles, encabeçado
pelo vereador Mário Piragibe, que reforçou o pedido,
como morador do bairro que é. Só por paixão, ou
deliberada vontade de falsear a verdade, é que
podem encontrar no meu despacho outro intuito
senão o de atender ao interêsse público.
Concessões dadas na Administração
Negrão de Lima
– Quantas concessões já foram dadas na
administração de V. Exa.?
– Exatamente 13 linhas de ônibus – sendo
que, destas, 9 por mim despachadas e as demais
pelo Diretor de Concessões, por se tratar de simples
extensão de linhas existentes – e 4 de lotações.
Aliás, segundo afirma aquêle diretor, o número de
concessões dadas em minha administração é bem
menor do que as dadas em idêntico período por
outros Prefeitos, os quais agiram, certamente,
movidos, também, pelo interêsse público.

Linha Fátima-Leblon

Os trabalhos da comissão

– A propósito dessa linha, alguns jornais
citaram que um oficial de gabinete do Prefeito,
estaria relacionado com o escândalo.
– A pessoa a quem se referem pediu
demissão de suas funções, para que a Comissão de
Inquérito pudesse agir sem constrangimento na
apuração das acusações que lhe foram feitas. Aliás,
devo esclarecer, pois, a verdade foi ocultada pelos
que intentaram explorar o caso polìticamente, que o
pedido de concessão dessa linha foi por mim in-

– V. Exa. acha que serão demorados os
trabalhos da Comissão de Inquérito?
– Não sei, mas espero e desejo que não.
O que me competia fazer, foi feito. Resta-nos
aguardar. Lastimável é que, enquanto isso, os
contumazes agressores dos homens públicos, sem
considerar a honra alheia, sem respeito a passados
dignos, sem qualquer fundamento, espalhem
insinuações, inventem situações e apresentem como
verdade o que criam suas mentes frustradas –
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como recentemente ocorreu, através de certo
periódico publicado quinzenalmente nesta capital.
Quer um exemplo? Essa mesma publicação
declarou ser funcionário do meu gabinete o Senhor
Edgard O. A. Maia, pessoa que não conheço nem
sei quem é. Com a mesma irresponsabilidade
afirmou que eu estava pressionando o Secretário de
Viação e o diretor de Concessões, antigos e
respeitados funcionários municipais, para que
fizessem depoimentos falsos na Comissão de
Inquérito. Tem cabimento? Por isso, repito, desejo,
e muito, que a comissão termine logo seus
trabalhos".
Entrevista concedida ao vespertino "O
Globo" no dia 21, pelo Prefeito Negrão de
Lima.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Não há mais orador
inscrito. (Pausa).
Nada mais havendo que tratar, vou levantar a
sessão, designando para a extraordinária de hoje, às
21 horas, a seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 231, de 1956, que isenta de direitos,
impostos de consumo e taxas aduaneiras os gêneros
alimentícios de primeira necessidade importados
pelo Serviço de Alimentação da Previdência Social, e
dá outras providências, tendo Pareceres favoráveis:

(ns. 493, 494 e 495, de 1957) das Comissões
de Constituição e Justiça; de Finanças.
2 – Discussão única do Projeto de Lei
da Câmara nº 257, de 1956, que determina
a aplicação dos artigos 32 e seguintes do Decreto-lei
nº 9.760, de 5 de setembro de 1946, nas
ações promovidas em juízo pelos Estados,
Distrito Federal, Territórios e municípios para
discriminarem ou demarcarem as terras públicas
de seu patrimônio, tendo Parecer favorável, sob nº
451, de 1957, da Comissão de Constituição e
Justiça.
3 – Discussão única do Projeto de Lei
da Câmara nº 282, de 1956, que cria cédulas
de crédito rural e dá outras providências,
tendo Pareceres favoráveis, sob ns. 461 e 462,
de 1957, das Comissões: de Economia e de
Finanças.
4 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 31, de 1957, que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da Guerra, o crédito
especial de Cr$ 6.000.000,00, destinado a
custear despesas decorrentes de alojamento de
tropas requisitadas pela Justiça Eleitoral, tendo
Parecer sob número 475, de 1957 da Comissão
de Finanças favorável com a emenda que oferece (1C).
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 20
minutos).

64ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 24 DE JUNHO DE 1957
(EXTRAORDINÁRIA)
PRESIDÊNCIA DO SENHOR VICTORINO FREIRE
Às 21 horas acham-se presentes os Srs.
Senadores:
Prisco dos Santos – Remy Archer – Victorino
Freire – Waldemar Santos – João Mendes – Onofre
Gomes – Fausto Cabral – Carlos Saboia –
Kerginaldo Cavalcanti – Sérgio Marinho – Reginaldo
Fernandes – Abelardo Jurema – Argemiro de
Figueiredo – Apolônio Salles – Nelson Firmo –
Freitas Cavalcanti – Rui Palmeira – Júlio Leite –
Lourival Fontes – Neves da Rocha – Carlos
Lindenberg – Attilio Vivacqua – Ary Vianna –
Alencastro Guimarães – Caiado de Castro – Gilberto
Marinho – Benedicto Valladares – Lima Guimarães –
Lino de Mattos – Pedro Ludovico – Sylvio Curvo
João Villasbôas – Gaspar Velloso – Gomes de
Oliveira – Francisco Gallotti – Mem de Sá – Lameira
Bittencourt. (38).

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 110, DE 1957
Concede isenção de direitos aduaneiros de
importação para a penicilina injetável, importada até
31 de dezembro de 1947.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' concedida isenção de direitos
aduaneiros de importação para a penicilina injetável,
importada até 31 de dezembro de 1947.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Às Comissões de Constituição e Justiça, de
Economia e de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 111, DE 1957

O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 38 Srs. Senadores.
(Nº 172-D-1955, na Câmara dos Deputados)
Havendo número legal, está aberta a sessão.
Vai ser lida a Ata.
Dispõe sôbre os Conselhos de Medicina, e dá
O Sr. Sylvio Curvo, servindo de 2º Secretário, outras providências.
procede à leitura da Ata da sessão anterior, que,
O Congresso Nacional decreta:
posta em discussão, é sem debate aprovada.
Art. 1º O Conselho Federal e os Conselhos
O Sr. 4º Secretário, servindo de 1º, lê o
Regionais de Medicina, instituídos pelo Decreto-Lei
seguinte:
nº 7.955, de 13 de setembro de 1945, passam a
EXPEDIENTE
constituir em seu conjunto uma autarquia, sendo
cada um deles dotado de personalidade jurídica de
OFÍCIOS
direito público com autonomia administrativa e
financeira.
Da Câmara dos Deputados, sob números
Art. 2º O Conselho Federal e os Conselhos
841 e 847, encaminhando autógrafos dos Regionais de Medicina são os órgãos supervisores da
seguintes:
ética profissional em tôda a República e ao mesmo
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tempo julgadores e disciplinadores da classe
médica, cabendo-lhes zelar e trabalhar, por todos
os meios ao seu alcance, pelo perfeito desempenho
ético da Medicina e pelo prestígio e bom
conceito da profissão e dos que a exerçam
legalmente.
Art. 3º Haverá na Capital da República um
Conselho Federal, com jurisdição em todo o
Território Nacional, ao qual ficam subordinados os
Conselhos Regionais; e em cada capital de Estado e
Território e no Distrito Federal um Conselho Regional
denominado segundo sua jurisdição, que alcançará
respectivamente, a do Estado, a do Território e a do
Distrito Federal.
Art. 4º O Conselho Federal de Medicina
compor-se-á de 10 (dez) membros e outros tantos
suplentes, de nacionalidade brasileira.
Parágrafo único. Dos 10 (dez) membros e
respectivos suplentes do Conselho Federal, 9 (nove)
serão eleitos, por escrutínio secreto e maioria
absoluta de votos, em assembléia dos delegados
dos Conselhos Regionais, e o restante pela
Associação Médica Brasileira.
Art. 5º São atribuições do Conselho Federal:
a) organizar o seu regimento interno;
b) aprovar os regimentos internos organizados
pelos Conselhos Regionais;
c) eleger o Presidente e os Secretário-Geral
do Conselho;
d) votar e alterar o Código de Deontologia
Médica, ouvidos os Conselhos Regionais;
e) promover quaisquer diligências, ou
verificações relativas ao funcionamento dos
Conselhos de Medicina, nos Estados ou Territórios
e Distrito Federal, e adotar, quando necessárias,
providências convenientes a bem da sua eficiência e
regularidade inclusive a designação de diretoria
provisóra;
f) propor ao Govêrno Federal a emenda ou
alteração do Regulamento desta lei;
g) expedir as instruções necessárias ao bom
funcionamento dos Conselhos Regionais;
h) tomar conhecimento de quaisquer
dúvidas suscitadas pelos Conselhos Regionais e
dirimi-las;

i) em grau de recurso por provocação dos
Conselhos Regionais, ou de qualquer interessado
deliberar sôbre admissão de membros dos
Conselhos Regionais e sôbre penalidades impostas
aos mesmos pelos referidos Conselhos.
Art. 6º O mandato dos membros do Conselho
Federal de Medicina será meramente honorífico e
durará 5 (cinco) anos.
Art. 7º Na primeira reunião ordinária do
Conselho Federal será eleita a sua diretoria,
composta de presidente, vice-presidente, secretáriogeral, primeiro e segundo secretários, tesoureiro, na
forma do regimento.
Art. 8º Ao presidente do Conselho Federal
compete a direção do mesmo Conselho, cabendo-lhe
velar pela conservação do decôro e da
independência dos Conselhos de Medicina e pelo
livre exercício legal dos direitos de seus membros.
Art. 9º O secretário-geral terá a seu cargo a
secretaria permanente do Conselho Federal.
Art. 10. O presidente e o secretário-geral
residirão no Distrito Federal durante todo o tempo de
seus mandatos.
Art. 11. A renda do Conselho Federal será
constituída de:
a) 20% (vinte por cento) da totalidade do
impôsto sindical pago pelos médicos;
b) 1/3 (um têrço) da taxa de expedição das
carteiras profissionais;
c) 1/3 (um têrço) das multas aplicadas pelos
Conselhos Regionais;
d) doações e legados;
e) subvenções oficiais;
f) bens e valores adquiridos;
g) 1/3 (um têrço) das anuidades percebidas
pelos Conselhos Regionais.
Art. 12. Os Conselhos Regionais serão
instalados em cada capital de Estado, na do Território
e no Distrito Federal, onde terão sua sede, sendo
compostos de 5 (cinco) membros, quando o Conselho
tiver até 50 (cinqüenta) médicos inscritos, de 10 (dez)
até 150 (cento e cinqüenta) médicos inscritos, de 15
(quinze) até 300 (trezentos) inscritos, e, finalmente, de
21 (vinte e um), quando excedido êsse número.
Art. 13. Os membros dos Conselhos
Regionais de Medicina, com exceção de
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um que será escolhido pela Associação Médica,
sediada na Capital do respectivo Estado, federado à
Associação Médica Brasileira, serão eleitos, em
escrutínio secreto, em assembléia dos inscritos de
cada região e que estejam em pleno gôzo de seus
direitos.
§ 1º As eleições para os Conselhos Regionais
serão feitas sem discriminação de cargos, que serão
providos na primeira reunião ordinária dos mesmos.
§ 2º O mandato dos membros dos Conselhos
Regionais será meramente honorífico, e exigida
como requisito para eleição a qualidade de brasileiro
nato ou naturalizado.
Art. 14. A diretoria de cada Conselho Regional
compor-se-á de presidente, vice-presidente, primeiro
e segundo secretários e tesoureiro.
Parágrafo único. Nos Conselhos Regionais
onde o quadro abranger menos de 20 (vinte)
médicos inscritos poderão ser suprimidos os cargos
de vice-presidente e os de primeiro ou segundo
secretários, ou alguns dêstes.
Art. 15. São atribuições dos Conselhos
Regionais:
a) deliberar sôbre a inscrição e cancelamento
no quadro do Conselho;
b) manter um registro dos médicos, legalmente
habilitados, com exercício na respectiva Região;
c) fiscalizar o exercício da profissão de
médico;
d) conhecer, apreciar e decidir os assuntos
atinentes à ética profissional, impondo as
penalidades que couberem;
e) elaborar a proposta do seu regimento
interno, submetendo-a à aprovação do Conselho
Federal;
f) expedir carteira profissional;
g) velar pela conservação da honra e da
independência do Conselho, e pelo livre exercício
legal dos direitos dos médicos;
h) promover, por todos os meios ao seu
alcance, o perfeito desempenho técnico e moral da
medicina e o prestígio e bom conceito da medicina,
da profissão e dos que a exerçam;
i) publicar relatórios anuais de seus trabalhos
e a relação dos profissionais registrados;
j) exercer os atos de jurisdição que por
lei lhes sejam cometidos;

k) representar ao Conselho Federal de
Medicina Aérea sôbre providências necessárias
para a regularidade dos serviços e da fiscalização do
exercício da profissão.
Art. 16. A renda dos Conselhos Regionais será
constituída de:
a) taxa de inscrição;
b) 2/3 (dois terços) da taxa de expedição de
carteiras profissionais;
c) 2/3 (dois terços) da anuidade paga
pelos
membros
inscritos
nos
Conselhos
Regionais;
d) 2/3 (dois terços) das multas aplicadas de
acôrdo com a alínea "d" do art. 22;
e) doações e legados;
f) subvenções oficiais;
g) bens e valores adquiridos.
Art. 17. Os médicos só poderão exercer
legalmente a medicina, em qualquer de seus ramos
ou especialidades, após o prévio registro de seus
títulos, diplomas, certificados ou cartas no Ministério
da Educação e Cultura e de sua inscrição no
Conselho Regional de Medicina, sob cuja jurisdição
se achar o local de sua atividade.
Art. 18. Aos profissionais registrados de
acôrdo com esta lei será entregue uma carteira
profissional que os habilitará ao exercício da
medicina em todo o País.
§ 1º No caso em que o profissional tiver de
exercer temporàriamente a medicina em outra
jurisdição, apresentará sua carteira para ser visada
pelo Presidente do Conselho Regional desta
jurisdição.
§ 2º Se o médico inscrito no Conselho
Regional de um Estado passar a exercer, de
modo permanente, atividade em outra região,
assim se entendendo o exercício da profissão
por mais de 90 (noventa) dias, na nova jurisdição,
ficará obrigado a requerer inscrição secundária
no quadro respectivo, ou para êle se transferir,
sujeito, em ambos os casos, à jurisdição do
Conselho local pelos atos praticados em qualquer
jurisdição.
§ 3º Quando deixar, temporària ou
definitivamente, de exercer atividade profissional, o
profissional restituirá a carteira à secretaria do
Conselho onde estiver inscrito.
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§ 4º No prontuário do médico serão feitas
quaisquer anotações referentes ao mesmo, inclusive
os elogios e penalidades.
Art. 19. A carteira profissional, de que trata o
art. 18, valerá como documento de identidade e terá
fé pública.
Art. 20. Todo aquêle que, mediante anúncios,
placas, cartões ou outros meios quaisquer, se
propuser ao exercício da medicina, em qualquer dos
ramos ou especialidades, fica sujeito às penalidades
aplicáveis ao exercício ilegal da profissão, se não
estiver devidamente registrado.
Art. 21. O poder de disciplinar e aplicar
penalidades aos médicos compete exclusivamente
ao Conselho Regional, em que estavam inscritos ao
tempo do fato punível, ou em que ocorreu, nos
têrmos do art. 18, parágrafo 1º.
Parágrafo único. A jurisdição disciplinar
estabelecida neste artigo não derroga a jurisdição
comum quando o fato constitua crime punido em lei.
Art. 22. As penas disciplinares aplicáveis pelos
Conselhos Regionais aos seus membros são as
seguintes:
a) advertência confidencial em aviso
reservado;
b) censura confidencial, em aviso reservado;
c) censura pública em publicação oficial;
d) suspensão do exercício profissional até 30
(trinta) dias;
e) cassação do exercício profissional, "ad
referendum" do Conselho Federal.
§ 1º Salvo os casos de gravidade manifesta
que exijam aplicação imediata da penalidade mais
grave, a imposição das penas obedecerá à gradação
dêste artigo.
§ 2º Em matéria disciplinar, o Conselho
Regional deliberará de ofício ou em conseqüência de
representação de autoridade, de qualquer membro,
ou de pessoa estranha ao Conselho, interessada no
caso.
§ 3º A deliberação do Conselho precederá,
sempre, audiência do acusado, sendo-lhe dado
defensor, no caso de não ser encontrado, ou fôr
revel.
§
4º
Da
imposição
de
qualquer
penalidade, caberá recurso, no prazo de 30
(trinta)
dias,
contados
da
ciência,
para

o Conselho Federal, sem efeito suspensivo, salvo os
casos das alíneas c, e e f, em que o efeito será
suspensivo.
§ 5º Além do recurso previsto no parágrafo
anterior, não caberá qualquer outro de natureza
administrativa, salvo aos interessados a via judiciária
para as ações que forem devidas.
§ 6º As denúncias contra membros dos
Conselhos Regionais só serão recebidas quando
devidamente assinadas e acompanhadas da
indicação de elementos comprobatórios do alegado.
Art. 23. Constituem a assembléia geral de
cada Conselho Regional os médicos inscritos,
que se achem no pleno gôzo de seus direitos e
tenham aí a sede principal de sua atividade
profissional.
Parágrafo único. A assembléia geral será
dirigida pelo presidente e os secretários do Conselho
Regional respectivos.
Art. 24. À assembléia geral compete:
I – ouvir a leitura e discutir o relatório e
contas da diretoria. Para êsse fim se reunirá,
ao menos uma vez por ano, sendo, nos anos em
que se tenha de realizar a eleição do Conselho
Regional, de 30 (trinta) a 45 (quarenta e cinco) dias
antes da data fixada para essa eleição;
II – autorizar a alienação de imóveis do
patrimônio do Conselho;
III – fixar ou alterar as taxas de contribuições
cobradas pelo Conselho pelos serviços praticados;
IV – deliberar sôbre as questões ou consultas
submetidas à sua decisão pelo Conselho, ou pela
Diretoria;
V – eleger um delegado e um suplente para
eleição dos membros e suplentes do Conselho
Federal.
Art. 25. A assembléia geral, em primeira
convocação, reunir-se-á com a maioria absoluta
de seus membros e, em segunda convocação,
com qualquer número de membros presentes.
Parágrafo único. As deliberações serão
tomadas por maioria de votos dos presentes.
Art. 26. O voto é pessoal e obrigatório em tôda
eleição, salvo doença ou ausência comprovada
plenamente.
§ 1º Por falta injustificada à eleição,
incorrerá
o
membro
do
Conselho
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na multa de Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros),
dobrada na reincidência.
§ 2º Os médicos que se encontrarem
fora da sede das eleições, por ocasião destas,
poderão dar seu voto em dupla sobrecarta, opaca,
fechada, e remetida pelo correio, sob registro, por
ofício, com firma reconhecida, ao Presidente do
Conselho Regional.
§ 3º Serão computadas as cédulas recebidas,
com as formalidades do parágrafo precedente,
até o momento de encerrar-se a votação.
A sobrecarta maior será aberta pelo Presidente do
Conselho, que depositará a sobrecarta menor na
urna, sem violar o segrêdo do voto.
§ 4º As eleições serão anunciadas no
órgão oficial e em jornal de grande circulação,
com 30 (trinta) dias de antecedência.
§ 5º As eleições serão feitas por escrutínio
secreto, perante o Conselho, podendo, quando
haja mais de duzentos votantes, determinarem-se
locais diversos para o recebimento dos votos,
permanecendo neste caso, em cada local, dois
diretores, ou médicos inscritos, designados pelo
Conselho.
§ 6º Em cada eleição, os votos serão
recebidos durante 6 (seis) horas contínuas pelo
menos.
Art. 27. A inscrição dos profissionais já
registrados nos órgãos de saúde pública, na data da
presente lei, será feita, independente da
apresentação de títulos, diplomas, certificados ou
cartas registradas no Ministério da Educação e
Cultura, mediante prova do registro na repartição
competente.
Art. 28. O atual Conselho Federal de
Medicina designará diretorias provisórias para
os Conselhos Regionais dos Estados, Territórios e
Distrito Federal, onde não houverem ainda sido
instalados, que tomarão a seu cargo a sua instalação
e a convocação, dentro em 180 (cento e oitenta)
dias, da assembléia geral, que elegerá o Conselho
Regional respectivo.
Art. 29. O Conselho Federal de Medicina
baixará instruções no sentido de promover a
coincidência dos mandatos dos membros dos
Conselhos Regionais já instalados e dos que vierem
a ser organizados.

Art. 30. Enquanto não fôr elaborado e
aprovado pelo Conselho Federal de Medicina,
ouvidos os Conselhos Regionais, o Código de
Deontologia Médica, vigorará o Código de Etica da
Associação Médica Brasileira.
Art. 31. O pessoal a serviço dos Conselhos de
Medicina será inscrito, para efeito de previdência
social, no Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Estado, em conformidade com o art. 2º
do Decreto-lei número 3.347, de 12 de junho de 1941.
Art. 32. As diretorias provisórias, a que se
refere o art. 28, organizarão a tabela de
emolumentos devidos pelos inscritos, submetendo-a
à aprovação do Conselho Federal.
Art. 33. O Poder Executivo providenciará a
entrega ao Conselho Federal de Medicina, logo após
a publicação da presente lei, de 40% (quarenta por
cento) da totalidade do impôsto sindical pago pelos
médicos, a fim de que sejam empregados na
instalação do mesmo Conselho e dos Conselhos
Regionais.
Art. 34. O Govêrno Federal tomará medidas
para a instalação condigna dos Conselhos de
Medicina no Distrito Federal e nas capitais dos
Estados e Territóros tanto quanto possível em
edifícios públicos.
Art. 35. O Conselho Federal de Medicina
elaborará o projeto de Decreto de regulamentação
desta lei, apresentando-o ao Poder Executivo dentro
em 120 (cento e vinte) dias a contar da data de sua
publicação.
Art. 36. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogados o Decreto-lei nº 7.955, de 13
de dezembro de 1945, e disposições em contrário.
Às Comissões de Saúde Pública e de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente.
(Pausa).
Sôbre a mesa requerimento de urgência,
que vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário.
E' lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 246, DE 1957
Nos têrmos do art. 156, parágrafo
4º do Regimento Interno, requeremos urgência
para
o
Projeto
de
Lei
da
Câma-
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ra nº 109-57, que prorroga, até 31 de junho de 1957,
a vigência do regime de licença a que está
subordinado o intercâmbio comercial com o exterior.
Sala das Sessões, em 24 de junho de 1957. –
Victorino Freire – João Mendes – Attilio Vivacqua –
Gomes de Oliveira – Rodrigo Lobo – Rui Palmeira –
Onofre Gomes – Nelson Firmo – Abelardo Jurema –
Lima Guimarães – Júlio Leite – Carlos Saboya –
Tarcisio Miranda – Gilberto Marinho – Remy Archer –
Sérgio Marinho – Mourão Vieira – Argemiro de
Figueiredo – Prisco dos Santos – Waldemar Santos.
O SR. PRESIDENTE: – O presente
requerimento será votado no final da Ordem do Dia.
Continua a hora do Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Gaspar
Velloso, orador inscrito.
O SR. GASPAR VELLOSO *: – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, convidado pelos
diretores da Petrobrás, um grupo de Senadores, do
qual fiz parte, visitou o campo petrolífero de Nova
Olinda. Partimos da Capital da República na
segunda-feira e chegamos a Manaus na terça-feira
pela manhã. Naturalmente, outros componentes da
embaixada de Senadores, com notas tomadas no
próprio local, falarão sôbre o que nos foi dado
verificar.
Chegado há momentos de Belém não desejo,
porém, deixar passar a oportunidade sem me
manifestar sôbre a viagem, e o que vi; caso
contrário, seria faltar, não digo a um dever de
cortesia para com aquêles que nos convidaram, mas
a um dever de patriotismo, pela não divulgação
daquilo a que tão jubilosamente assistimos.
Sr. Presidente, o problema do petróleo não
mais deve ser discutido entre nacionalistas e
entreguistas; não é mais um problema de crença.
Transformou-se, para nós, visitantes de Nova Olinda,
apenas num problema de tempo.
E' bem claro que nós, Senadores, não
temos – como não o têm os dirigentes da
Petrobrás, nem aquêles que almejam a emancipação
econômica do Brasil – bola de cristal, para antever a
__________________

* Não foi revisto pelo orador.

data exata em que, dos poços situados no território
nacional,
jorrará
petróleo
em
quantidade
econômicamente apreciável.
Sem ufanismo nem temerária afirmativa,
declaro ao Senado e à Nação que já representa mais
de meio caminho andado o que se estuda em tôrno
do assunto, o que se busca e o que se objetiva na
sua concretização.
O problema que, para muitos, se afigura como
o do jôrro do petróleo, não é bem o verdadeiro.
Assim agiu, antes da companhia mista organizada, o
Conselho Nacional do Petróleo que, claro está,
furando aí, furando ali, furando além, sem diretriz,
sem esquematização, sem estudo aprofundado de
prospecção
não
poderia
obter
resultados
satisfatórios.
O que se desejava e aquilo a que aspira a
Petrobrás, mercê de Deus, está caminhando com
grande acêrto. Trata-se, inicialmente, de problema
de estrutura de uma grande companhia, desde o
funcionalismo especializado até às minúcias de
alimentação e saúde dos que ingressam no sertão,
em busca do ouro negro.
Essa estrutura já está organizada. Os estudos
geológicos dos terrenos onde se supõe existir o óleo
estão sendo encaminhados com acêrto, por figuras
exponenciais da ciência, naquele ramo; e baseado
nos estudos geológicos e nos de prospecção em
tôda a área organizada, dentro em pouco surgirá
para o Brasil o momento radioso de jorrar o óleo
negro, do que se beneficiará a Amazônia, libertandose o País das dificuldades econômicas, tornando-se,
queira Deus, um dos mais poderosos da América se
não do mundo.
Estivemos em contacto com o Comandante
Pinto, Superintendente da Petrobrás na Amazônia.
Estivemos nos postos de serviço cujo objetivo único
é o estudo geológico do terreno; vimos os poços
pioneiros e assistimos jorrar petróleo no poço
nº 2, em Nova Olinda. Se tão gratas perspectivas
causaram funda impressão em nossa alma de
brasileiros, responsáveis, em parte, pelos destinos da
Pátria, mais calaram em nosso espírito e falaram à
nossa consciência, aos nossos sentimentos e à nos-
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sa inteligência, incitando-nos a dedicar-nos à causa
pública.
Ouvimos as palestras do ilustre Comandante
Pinto, Superintendente da Petrobrás, na Amazônia.
Pressentimos naquele administrador um homem
público cheio de coragem e dedicação, inteligente,
culto, capaz e, acima de tudo, dotado da frieza de
um cientista que procura solução acertada para o
problema. Não nos enganou o Superintendente com
relação às dificuldades de se encontrar o ouro negro
em condições econômicamente apreciáveis; não nos
escondeu suas decepções e tristezas em face de
malogros observados na dura trilha que êle, seus
auxiliares e superiores vêm percorrendo para a
libertação da terra brasileira. Ao contrário, a todo
instante nos alertava que se a Companhia já estava
estruturada de forma a poder pesquisar o óleo negro,
ainda não havia encontrado em condições
econômicamente exploráveis. Afirmava – e é preciso
se repita para conhecimento do Senado – que não é
motivo de tristeza para os que buscam o óleo não o
encontrar; mais contristador é alcançar um poço
fraco, que demanda continuidade de trabalho sem
resultado apreciável, do ponto de vista econômicofinanceiro.
Ao mesmo tempo, assegurava-nos que o
Brasil é o terceiro Estado do mundo, quanto ao
investimento de capitais na prospecção do ouro
negro; e que subvertemos a natural ordem
econômico-financeira, em sua busca. Enquanto
companhias estrangeiras procuram-no por escalas,
reinvestindo os resultados em novas buscas, nós os
brasileiros empregamos capitais vultuosos, de
imediato nas pesquisas do óleo salvador.
A Petrobrás deixou de ser uma esperança
para tornar-se realidade; não lhe falta numerário
suficiente para estabelecer postos de procura em
tôda a extensão do solo brasileiro. E' bem de ver, Sr.
Presidente, que talvez não encontremos o óleo à flor
da terra, como se dá no Oriente próximo;
possivelmente, teremos de procurá-lo, mais e mais,
furando a rocha dura da diabase, para encontrá-lo a
três ou quatro mil metros, com diferença marcante
para o Peru, cujo petróleo tem sido encontrado a
trezentos e sessenta metros.

Não seja esta a dúvida; e nem por isso nos
faleça fôrça; não poupemos sacrifícios nessa busca,
ela vale e o petróleo existe.
Centralizada em Nova Olinda, com cinco
poços, dois dos quais produzindo, a Petrobrás tem
resolvido o problema no vale amazônico. Lançará,
dentro de pouco tempo, novos poços pioneiros,
desde a região que se chama, no norte, os baixos
rios, que vão até ao Acre, até aos altos rios, os quais
são os afluentes da margem esquerda do Rio Negro
e vão até ao Rio Branco. Onde apareçam os poços
pioneiros, não haverá insucesso. Atrás de si haverá
estrutura necessária para movimentá-los, haverá
transporte, material, e homens contemplados com
aquilo de que carecem: habitação, alimentação,
assistência médica e instrução.
Verificamos, Sr. Presidente, na corrida de
Nova Olinda a Belém do Pará, onde se situam as
esperanças do povo brasileiro, que não foi em vão o
despendido em benefício da Petrobrás. Dentro em
pouco, obteremos resultados tão satisfatórios que
hão de entusiasmar até aos mais descrentes. Seria
mais fácil, é verdade – como se afirma a todo
instante – entregar a prospecção do petróleo a
companhias estrangeiras. A êsse argumento, que,
efetivamente, à primeira vista, impressiona,
respondem os técnicos da Petrobrás, os homens das
relações públicas, os estudiosos do problema, jamais
interessará, às Companhias internacionais a
exploração de profundidade, em quantidade talvez
pequena – no máximo mil barris diários – quando
têm-no, no Oriente próximo, jorrando, em
abundância, sem precisar de prospecção nem de
investimentos vultosos. Acresce que, para as
emprêsas americanas, como também para o
Ocidente, não convém gastar as reservas
petrolíferas da América, com o objetivo de poupar os
poços do Oriente, os quais, segundo tudo indica, não
ficarão nas mãos dos países dêsse hemisfério, no
caso de guerra entre o Ocidente e o Oriente que,
Deus queira, não se concretize, mas que,
infelizmente, se prenuncia.
Por essa razão, aqueles que aqui
vierem em busca do petróleo, se não tiverem
o
refino
e
o
comércio,
que
lhes
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garantam o lucro, jamais, procurarão o ouro negro no
subsolo brasileiro, guardando-o como reserva, para
ocasião oportuna.
Nós, Sr. Presidente, encaramos o problema
não do ponto de vista da reserva, para
aproveitamento futuro, em benefício da humanidade.
Para nós, o petróleo é uma necessidade urgente,
premente, de salvação do Brasil, necessário à
poupança de nossas divisas e à libertação
econômica. Queremos tirá-lo já e já – se possível.
O SR. NELSON FIRMO: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. GASPAR VELLOSO: – Com grande
prazer.
O SR. NELSON FIRMO: – Presta o nobre
colega à Nação depoimento patriótico. Lamento,
apenas,
a
ausência
do
Senador
Assis
Chateaubriand, que deveria ouvir o discurso do
nobre colega.
O SR. GASPAR VELLOSO: – Agradeço a V.
Exa. o aparte com que honrou a minha preleção.
O SR. NÉLSON FIRMO: – Valeu esta sessão
extraordinária.
O SR. GASPAR VELLOSO: – Não faço
discurso, aproveito, apenas, êsses minutos da hora
do Expediente...
O SR. NÉLSON FIRMO: – V. Exa. fala com
muita autoridade e patriotismo.
O SR. GASPAR VELLOSO: – ...para que não
pareça à Casa que me eximo de falar sôbre a
questão. Os diversos Senadores da comitiva
tomaram nota de suas observações e, nas sessões
subseqüentes, o assunto voltará à baila; já então,
subsidiado por dados mais positivos e concretos,
ocasião em que Vossas Excelências poderão sentir,
como eu, a realidade do petróleo brasileiro.
O SR. NÉLSON FIRMO: – Muito bem!
O SR. GASPAR VELLOSO: – Muito obrigado
a V. Exa.
O nosso problema é imediato. Só o capital
brasileiro é capaz de conseguir o milagre de fazer
proceder à prospecção imediata do petróleo, para
que jorre em breve tempo.
Senhor Presidente, sabem todos que o
brasileiro não tem o hábito da poupan-

ça. O homem das regiões tropicais – e é o
caso do brasileiro, principalmente dos habitantes
do Distrito Federal e das zonas Norte e Central
do País – não sofrem as necessidades normais
do homem das zonas frias. Aqui, a natureza foi
boa, generosa e dadivosa, não exige habitação
fechada e aquecida; da mesma maneira, o vestuário
é mais ligeiro, porque o clima o permite; a
alimentação, de fácil aquisição. A natureza, sempre
dadivosa, deu-lhe frutos em quantidade, caça e
pesca.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. GASPAR VELLOSO: – Pois não, com
prazer.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Vossa
Excelência trata de tema que Viana Bandeira traçou
com acêrto e propriedade. Confrontando os povos
dos climas tropicais com os dos climas frios, chegou
à conclusão de que os últimos, pelas próprias
circunstâncias da vida, se desenvolvem mais intensa
e ràpidamente do que os que vivem nos climas
tropicais. Cita, como exemplo frisante os Estados
Unidos da América do Norte, em que uma crise na
indústria do carvão perturba mais o bem-estar da
população se que se atingida a do calçado. Essas
palavras refletem bem o espírito brasileiro, a
mentalidade nacional. O brasileiro, do norte ao sul,
com
raras
exceções,
nos
Estados
mais
desprotegidos, é influenciado pelo clima ameno.
O
SR.
GASPAR
VELLOSO:
–
Agradeço o aparte com que Vossa Excelência
me honrou. Completaria suas palavras com
uma comparação, que podemos fazer, na América
do Sul, entre o biotipo brasileiro, do homem do
Rio de Janeiro para clima, e o chileno, por exemplo.
Êste último suporta clima muito causticante, que
lhe demanda maior energia sob todos os aspectos.
O homem chileno é diferente do nosso, exatamente
porque as nossas condições climáticas não exigem
grande esfôrço, luta ingente pela sobrevivência.
Lá, a seleção natural, faz com que desapareçam
os fracos; o meio é rude, castigado pelo clima
inclemente. O homem tem que buscar a alimentação;
não a encontra fàcilmente nas árvores; tem
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que lutar contra as feras. Formaram-se dois biotipos,
diferentes fìsicamente e psicològicamente, nas suas
ações e reações sociais.
O SR. ABELARDO JUREMA: – E na própria
mentalidade.
O SR. GASPAR VELLOSO: – Diz muito bem
V. Exa.: na própria mentalidade.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Se
chegarmos, ainda, até o campo espiritual, veremos
que a religião dos povos de clima frio, prega,
sobretudo, a exaltação ao lucro, ao capital; ao passo
que a religião católica, dos povos latinos, prega a
humildade, a pobreza, a ponto de, comumente,
empregar-se aquela frase que "é mais fácil passar
um camelo pelo fundo de uma agulha do que ir um
rico para o céu". Calvino foi o grande exaltador dos
lucros e do comércio, enquanto que os pregadores,
os mestres da religião católica exaltam o espírito da
humanidade e da pobreza.
O SR. GASPAR VELLOSO: – Muito
agradecido a V. Exa., se bem que eu faça algumas
restrições a êste sentido, de que o protestantismo
haja exaltado a riqueza. Em tese, estou com V. Exa.:
as religiões, principalmente as orientais, têm mais
desamor ao individualismo, são mais coletivistas do
que as religiões nórdicas, por exemplo. De qualquer
forma, agradeço o aparte do nobre colega, que muito
me sensibiliza.
Senhor Presidente, nós brasileiros, latinos que
somos, não temos o hábito de recuperação. A
maneira que encontram os dirigentes para educar o
povo a fim de que possa amealhar um pouco, não no
sentido individualista, de guardar para si, mas do
enriquecimento irradiado em benefício da sociedade,
é a da poupança compulsória.
Uma das beneficiárias dessa poupança
compulsória, Senhor Presidente, é a Petrobrás,
que tem o amparo do Govêrno. Os contribuintes
ficam ligados a ela pela taxação obrigatória
que lhe faz o fisco e pelos lucros que lhes
proporciona o Govêrno, ao conceder câmbio oficial à
Companhia para compra do material de que carece
na busca do ouro negro.

O SR. ABELARDO JUREMA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. GASPAR VELLOSO: – Com todo o
prazer.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Espírito de
poupança compulsória, diz bem Vossa Excelência,
que se fortaleceu, ainda mais, quando a Petrobrás,
pela sua organização, distribuiu os dividendos e os
juros do capital a seus empregados. Vários
motoristas, dos mais modestos, ficaram como que
estarrecidos quando receberam o aviso de que
poderiam ir receber êsses juros. Foram ainda
desconfiados de que não tivessem direito; no
entanto, não demoraram mais de cinco a dez
minutos para receber os juros do seu capital que
estava compulsoriamente guardado no cofre da
Petrobrás.
O SR. GASPAR VELLOSO: – O ilustre
Senador Abelardo Jurema completa, em aparte, os
argumentos que venho desenvolvendo. Prova que,
nesta altura, a poupança, que era compulsória, já
está entusiasmando o contribuinte que, a princípio,
se revoltou contra a contribuição que devia fazer à
Petrobrás, pois hoje recebe dela os resultados.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Julgava o
contribuinte que o dinheiro entraria e que nunca mais
tomaria conhecimento da sua trajetória.
O SR. GASPAR VELLOSO: – Agradeço a V.
Exa.
Senhor Presidente, para melhor ilustrar o
ressaltado pelo nobre Senador Abelardo Jurema,
sôbre os resultados da economia compulsória, citarei
episódio ocorrido na minha casa, e que revela,
perfeitamente, o que acontecerá em matéria de
investimentos populares na Petrobrás.
Discutíamos, eu e minha mulher, a respeito da
aplicação de um dinheiro que eu havia recebido, se o
devíamos empregar na compra de um apartamento,
no Rio de Janeiro. Um filho meu, de dezoito anos de
idade, que cursa o terceiro ano Clássico do Ginásio
Paranaense de Curitiba, perguntou à minha senhora
se não seria melhor, em vez de comprarmos, nesta
Capital, um imóvel, cuja renda ficaria congelada,
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em virtude das leis de inquilinato, constantemente
renovadas, aplicar êsse numerário em ações da
Petrobrás, que já estão dando dividendos
apreciáveis antes da descoberta do petróleo, apenas
com o resultado do refino. A descoberta do petróleo,
acrescentou, apresentar resultados exuberantes,
capazes de tentar qualquer capital.
Está claro, Senhor Presidente, que não
encarei o problema do ponto de vista do resultado
que pudesse dar o capital empregado, porque, o
meu era pequeno, mas, sim, da mentalidade que se
criava, da qual meu filho era apenas um reflexo.
Naturalmente, estava êle fazendo tal afirmação em
conseqüência de conversas com seus colegas de
ginásio.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Permite V.
Exa. uma aparte?
O SR. GASPAR VELLOSO: – Pois não.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Posso dar
meu depoimento sôbre a formação da mentalidade
do capital coletivo. No Nordeste, as iniciativas
individuais, em qualquer setor econômico, só
eram possíveis dentro de uma família de
ricos; do contrário, nada se realizava. Hoje, as
companhias ou sociedades anônimas, formados
por ações, já se estão desenvolvendo com a
participação de indivíduos que desejam melhor
empregar algum capital. Em Recife há uma
companhia standard de investimentos que, pelos
juros que oferece, muito se tem beneficiado
pelo
capital
particular.
A
televisão,
em
Pernambuco, dentro de pouco tempo, será uma
realidade, graças ao interêsse do povo. Há uma série
de iniciativas que provam a capacidade realizadora
de emprêsas no gênero, da qual a Petrobrás é a
pioneira.
O SR. GASPAR VELLOSO: – Muito
agradecido pelo aparte de Vossa Excelência que
fortalece os argumentos que apresento no sentido de
que o interêsse na compra de ações se verifica em
todos os Estados.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Indicam a
formação de uma nova mentalidade.
O SR. GASPAR VELLOSO: – Senhor
Presidente, o tempo de que disponho é
escasso.
Aproveitei
essa
meia

hora do Expediente apenas para fazer essa breve
comunicação à Casa.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Quem
aproveitou foi o Senado.
O SR. GASPAR VELLOSO: – Obrigado a V.
Exa.
Prometo voltar ao assunto, estudando-o com
mais detalhes.
Esta comunicação que faço à Casa serve
apenas para me situar, de público, entre os que
acreditam na existência do petróleo, entre os que
pregam a necessidade de buscá-lo, entre os que
declaram que o petróleo é nosso. Situo-me nesse
setor, Senhor Presidente, sem nacionalismo que se
possa considerar menos amplo; situo-me no setor
nacionalista que eu poderia considerar modo de
pensar, meu, bastante arejado.
Desejo, neste instante, felicitar os dirigentes
da Petrobrás, o Presidente Janary Nunes, por que
está realizando, congratulo-me com os Senadores
que comigo estiveram em Nova Olinda, pela feliz
oportunidade de apreciar aquela maravilha; felicito o
Senado e a Nação, por saber que estão próximos os
dias em que o Brasil se verá liberto. (Muito bem;
muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Abelardo Jurema, inscrito para falar nesta
oportunidade.
O
SR.
ABELARDO
JUREMA
(para
explicação pessoal) *: – Senhor Presidente, há
alguns dias, da tribuna do Senado, falava eu sôbre a
necessidade de se criar no País uma nova
mentalidade no debate dos problemas que nos
afligem, problemas de ordem social, de ordem
econômica, financeira e política.
A propósito das palavras por mim
pronunciadas da tribuna do Senado, recebi uma
carta de um paraibano, afastado do meu Estado há
mais de 20 anos, que se congratula comigo pelas
expressões de elevação que proferi a respeito dos
acontecimentos que provocaram debates, quer na
Câmara dos Deputados, quer no Senado da
República.
__________________

* Não foi revisto pelo orador.

– 483 –
Senhor Presidente, tomo a liberdade de
divulgar os trechos principais dessa carta, porque
ajudam a pregação de um novo sistema – ou melhor
– de uma renovação de costumes da vida pública
brasileira. A carta indica que, no passado, os mais
eminentes vultos debatiam problemas sem
penetração no terreno pessoal.
Diz o articulista Oscar de Azevedo Brandão,
aluno da Escola Superior de Guerra, funcionário do
Ministério do Trabalho, afastado daquela repartição há
mais de cinco anos, prestando serviço em outra
organização, em evocação que me toca à
sensibilidade, que meu pai, político oposicionista
durante quase tôda a vida pública, ao empenhar-se
numa campanha política em 1915 das mais renhidas já
verificadas na Paraíba, combatia tenazmente Epitácio
Pessoa, uma das maiores glórias da minha terra. E ao
visitar Epitácio Pessoa a cidade de Itabaiana, minha
terra natal, uma das primeiras pessoas a dar-lhe as
boas vindas, foi o meu pai, para cumprimentar tão
eminente figura da vida pública do Brasil.
Prossegue o articulista no depoimento, que eu
não conhecia, da vida do meu pai. Logo após: à
noite, comícios se realizaram em dois pontos da
cidade: num, Epitácio Pessoa e seus amigos, no
outro, os oposicionistas, inclusive meu pai, cada um
defendendo seus programas, cada um defendendo
seus princípios, dentro da mais alta e elevada
linguagem.
Chamo, ainda, a atenção para o fato de que o
Coronel Salvino de Figueiredo, pai do nobre Senador
Argemiro de Figueiredo e adversário em tôda a sua vida
pública, do Prefeito Cristiano Laurintzen, de Campina
Grande, nunca teve uma palavra menos digna,
tampouco, de menosprezo, aos seus adversários.
Em conversa com o nosso ilustre colega,
Senador Argemiro de Figueiredo, disse-me Sua
Excelência que o maior insulto que tinha ouvido, de
seus correligionários, contra Cristiano Laurintze, foi
chamá-lo de "gringo".
Sabe o Senado que, outrora, o estrangeiro, ou
todo cidadão de nome estrangeiro, era chamado de
"gringo".
Adiante, cita vulto dos mais notáveis
da
política
paraibana,
Monsenhor
Wal-

fredo Leal, eleito Deputado Federal pela Paraíba.
Quando Epitácio Pessoa exercia o cargo de
Presidente da República, apesar de adversários,
se
cumprimentavam
amistosamente,
por
telegrama, nas datas de aniversário, de Natal e Ano
Novo.
Dando, também, conta no seu depoimento da
maior oportunidade, cita o grande jornalista Arthur
Aquiles, dos mais vibrantes, que minha terra possui,
e que em todos os seus artigos não tinha uma
palavra sequer que ferisse ou diminuísse a
personalidade dos seus adversários. Cita ainda, para
honra desta Casa, os Senhores Coelho de Lisboa,
Alvaro Machado e João Machado que sempre
tiveram, para com seus adversários, o mais alto
respeito e o maior aprêço.
Senhor Presidente, Senhores Senadores,
leio trechos desta carta sem querer entrar nos
debates que antecederam e provocaram a
mesma, mas para que a Nação e o Senado se
certifiquem de que, há 30 anos, os homens públicos
dêste País se tratavam com o respeito e a
consideração que a dignidade da função pública
exige.
Senhor Presidente, Senhores Senadores, são
meus os votos para que este País volte a passado
tão glorioso, tão belo, tão alto para o indivíduo e a
dignidade da pessoa humana. (Muito bem; muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à Ordem do
Dia.
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara,
número 231, de 1956, que isenta de direitos, impôsto
de consumo e taxas aduaneiras os gêneros
alimentícios de primeira necessidade importados
pelo Serviço de Alimentação da Previdência Social, e
dá outras providências, tendo Pareceres favoráveis
(números 493, 494 e 495, de 1957) das Comissões:
de Constituição e Justiça; de Economia e de
Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa
Requerimento que vai ser lido.
É lido e aprovado o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 247, DE 1957
Nos têrmos dos artigos 126, letra f, e 155, letra b,
do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão
do Projeto de Lei da Câmara, nº 231, de 1956, a fim de
ser feita na sessão do dia 28 de junho de 1957.
Sala das Sessões, em 24 de junho de 1957. –
Abelardo Jurema.
O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com o
deliberado, retiro o Projeto da Ordem do Dia para
fazê-lo voltar, na sessão de 28 do corrente.

"Convém, salientando antes de mais nada,
que a Câmara, no espaço de tempo que o Projeto
levou no Senado, aprovou outra proposição,
regulando, igualmente, o processo da ação
discriminatória, das terras públicas dos Estados e
Municípios, mandando que se aplicasse a tais
terras o processo judicial do Decreto-lei Federal
número 9.760, de 5 de setembro de 1946, por
substitutivo de nossa autoria, a dois Projetos de
números 4.515-54 e 590, de 1955, de que
fomos Relator na Comissão de Constituição e
Justiça. Êsse Projeto-Substitutivo merece ser
rejeitado no Senado, já que a Câmara terá que
aprovar êste, de número 4.024-B, de 1954, que no
Senado transitou sob o nº 12-55.

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara, nº
257, de 1956, que determina a aplicação dos artigos 32
e seguintes do Decreto-lei nº 9.760, de 5 de setembro de
1946, nas ações promovidas em juízo pelos Estados,
Esta Comissão Especial deve ter a
Distrito Federal, Territórios e Municípios, para
preocupação
de coordenar o trabalho legislativo das
discriminarem ou demarcarem as terras públicas de seu
duas
Casas
do
Congresso, evitando, como no caso,
patrimônio, tendo Parecer favorável, sob número 451, de
a tramitação e a aprovação de Projetos paralelos e
1957, da Comissão de Constituição e Justiça.
colidentes.
O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido um
Como a Câmara já não pode senão
Requerimento.
apreciar as emendas do Senado, pois que para ela
É lido o seguinte:
não há mais oportunidade de escolha, é ao Senado
que cabe a livre decisão quanto à sorte daquele
REQUERIMENTO Nº 248, DE 1957
Projeto-Substitutivo.
Com fundamento no artigo 155, letras "a" e
"d", do Regimento Interno, requeiro seja retirado da
Ordem do Dia o Projeto de Lei da Câmara nº 257, de
1956, e novamente encaminhado à Comissão de
Constituição e Justiça, a fim de que se digne de
reexaminar a conveniência da sua aprovação, tendo
em vista que outra proposição, regulando a mesma
matéria, foi convertida em lei (Lei número 3.081, de
22 de dezembro de 1956), durante a sua fase de
estudo naquela Comissão.
A providência ora requerida tanto mais necessária
se afigura quanto no seu Parecer sôbre as emendas
oferecidas pelo Senado a êsse Projeto transformado em
lei (Projeto nº 4.024-54, na Câmara e número 12-55, no
Senado), o Relator da matéria na Câmara dos
Deputados Nestor Duarte, aludindo à existência de duas
proposições, ambas originárias daquela Casa, com igual
finalidade, assim se manifestou:

Diga-se, aliás, que entre o Projeto
número 4.024-54 e o Projeto-Substitutivo, deve o
Congresso optar pelo primeiro, uma vez que o
Projeto-Substitutivo limitou-se a mandar aplicar,
restringindo-se ao processo judicial, o Decreto-lei
número 9.760, de 5 de setembro de 1946, para
evitar inconstitucionalidade dos dois Projetos
primitivos.
O Projeto número 4.024-B-54 é proposição
mais completa e, para atender à índole especial
do objetivo da ação, impõe a inversão da
prova no processo judicial, desde que por
tradição histórica e legal, a prova das terras
públicas e sua conseqüente discriminação deve
repousar, antes de mais nada, na resultante
da inexistência das terras particulares. É uma
prova por exclusão".
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Sala das Sessões, 24 de junho 1957. –
Victorino Freire. – Abelardo Jurema.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o
Requerimento.
O
SR.
JOÃO
VILLASBÔAS
(para
encaminhar a votação) *: – Ser Presidente,
pretendia formular requerimento de retirada definitiva
da Ordem do Dia do Projeto em discussão.
Proposição idêntica, originária da Câmera dos
Deputados, foi aprovada no Senado, com emendas
que lograram aceitação da outra Casa do
Congresso. Posteriormente sancionada pelo Chefe
do Executivo, constitui lei em vigor, creio que
a partir de dezembro passado ou princípio do ano
corrente.
Nessas condições, baseado no Regimento
Interno ia, como declarei, requerer a retirada
definitiva do Projeto da pauta. Como, porém, meu
colega antecedeu-me pleiteando seja a matéria
encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça,
votarei a favor dêsse pedido. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o
requerimento.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Consoante a deliberação do Plenário, o
Projeto volta à Comissão de Constituição e Justiça.

1957, a fim de que sôbre ele seja ouvida a Comissão
de Constituição e Justiça.
Sala das Sessões, 24 de junho de 1957. –
Abelardo Jurema.
O SR. PRESIDENTE: – O Projeto volta às
Comissões de Constituição e Justiça, de acôrdo com
a decisão do Senado.
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara,
número 31, de 1957, que autoriza o Poder Executivo
a abrir, pelo Ministério da Guerra, o crédito especial
de Cr$ 6.000.000,00, destinado a custear despesas
decorrentes do alojamento de tropas requisitadas
pela Justiça Eleitoral, tendo Parecer, sob número
475, de 1957, da Comissão de Finanças, favorável
com a emenda que oferece (1-C).
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
Projeto e a emenda.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
a discussão. (Pausa).
Encerrada.
Em votação a emenda.
Os Senhores Senadores que aprovam a
emenda nº 1-C, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Está aprovada.
É a seguinte a emenda aprovada:

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara,
Emenda nº 1-C
número 282, 1956, que cria cédulas de crédito rural e
Dê-se a seguinte redação ao artigo 1º.
dá outras providências, tendo Pareceres favoráveis,
"É o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
sob números 461 e 462, de 1957, das Comissões: de
Ministério da Guerra, o crédito especial de Cr$
Economia e de Finanças.
6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros), destinado a
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, custear despesas decorrentes de transportes
Requerimento que vai ser lido.
requisitáveis e não requisitáveis, alimentação e
É lido e aprovado o seguinte:
alojamento de tropa, requisitada pela Justiça
Eleitoral, para Municípios de vários Estados da
REQUERIMENTO Nº 249, DE 1957
Federação, nos anos de 1954 a 1957".
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o Projeto
Nos têrmos dos artigos 126, letra "i", e 155, assim emendado.
letra "a", do Regimento Interno, requeiro adiamento da
Os Senhores Senadores que o aprovam,
discussão do Projeto de Lei da Câmara, nº 282, de queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
__________________
É o seguinte o Projeto aprovado, que vai à
* Não foi revisto pelo orador.
Comissão de Redação:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 31, DE 1957
(Nº 4.870-B-1954, na Câmara dos Deputados)
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Guerra, o crédito especial de Cr$
6.000.000,00, destinado a custear despesas
decorrentes do alojamento de tropas requisitadas
pela Justiça Eleitoral.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Guerra, o crédito especial de Cr$
6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros), destinado a
custear despesas decorrentes do alojamento da
tropa nos Municípios de vários Estados da
Federação, e outras despesas de caráter imprevisto
cujas dotações orçamentárias não dispõem de saldo,
ou que não se enquadram nas especificações das
rubricas do Orçamento, para atender a requisições
da Justiça Eleitoral.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a matéria da
Ordem do Dia, passa-se à apreciação do
Requerimento número 246, de 1957, lido na hora do
Expediente, de urgência, para o Projeto de Lei da
Câmara, número 109, de 1957, que prorroga até 31
de julho de 1957 a vigência do regime de licença a
que está subordinado o intercâmbio comercial com o
exterior.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam o
Requerimento, queiram conservar-se sentados.
(Pausa).
Está aprovado.
Em face da deliberação do Plenário, passa-se
imediatamente à discussão do Projeto.
Tem a palavra o nobre Senador Gaspar
Velloso, para emitir parecer, em nome da Comissão
de Constituição e Justiça.
O
SR.
GASPAR
VELLOSO
(lê
o
seguinte
parecer):
–
Senhor
Presidente,
o Projeto em exame prorroga, até 31 de
julho vindouro, a vigência do regime de

licença a que está subordinado o intercâmbio
comercial com o exterior, nos têrmos da
Lei número 2.145, de 29 de dezembro
de 1953.
De acôrdo com a Lei número 3.053, de 22 de
dezembro último, a vigência do regime em aprêço
expira a 30 do corrente.
O artigo 2º dispõe que a medida entrará em
vigor na data de sua publicação, "inclusive
quanto a sua obrigatoriedade nos Estados
estrangeiros, ficando revogada, para êsse único
efeito, o disposto no parágrafo 1º do artigo 1º do
Decreto-lei número 4.657, de 4 de setembro de
1942".
Essa norma é indispensável à aplicação
imediata do regime que se pretende, mais
uma vez prorrogar, pois, revogando para êsse
fim exclusiva, o princípio da Lei de Introdução
do Código Civil, quanto à vigência das leis
nos Estados estrangeiros, evitará que as
importações se processem à revelia do contrôle
oficial. Convém observar que o referido artigo é
reprodução dos de números 16, 5º, 2º e 6º,
respectivamente, das Leis números 2.145, de 29 de
dezembro de 1953, 2.410, de 29 de janeiro
de 1955, 2.807, de 28 de julho de 1956, e 3.053,
de 22 de dezembro de 1956, tôdas sancionadas às
vésperas da expiração dos prazos de vigência do
regime de licença para o intercâmbio comercial com
o exterior.
Sob o aspecto constitucional e jurídico, a
Comissão de Constituição e Justiça nada tem a opor
à aprovação do Projeto. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Solicito o parecer da
Comissão de Economia.
O SR. CARLOS LINDENBERG (lê o
seguinte parecer): – Senhor Presidente, pelo
presente Projeto de Lei, de iniciativa da Comissão de
Economia da Câmara dos Deputados, fica
prorrogado, até 31 de julho de 1952, a vigência do
regime de licença a que está subordinada o
intercâmbio comercial com o exterior, nos
têrmos da Lei número 2.145, de 29 de dezembro
de 1953, prorrogada, sucessivamente, pelas
Leis números 2.410, de 29 de janeiro de 1955,
2.807, de 28 de junho de 1956 e 3.053, de 22 de
dezembro de 1956.
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A Lei 2.145, de 29 de dezembro de 1953, com
vigência inicial até 31 de janeiro de 1955, foi votada
em período de grande desequilíbrio da balança de
pagamentos, que apresentava vultoso deficit.
Esta lei alterou profundamente o sistema
clássico de compra e venda de cambiais para as
operações de importação e exportação e, na
verdade, constitui verdadeira delegação pelo Poder
Legislativo, de importantes atribuições suas, à
Superintendência da Moeda e do Crédito. Basta
considerar que esta, podendo modificar, a seu
critério exclusivo, a composição das categorias de
mercadorias importadas ou a proporção das moedas
atribuídas a cada uma, exerce um verdadeiro
contrôle sôbre todos os preços.
Tal delegação concentrada em um órgão
administrativo foi útil num período transitório, em que
a autoridade responsável necessitava de grande
liberdade, a fim de adaptar sua ação a circunstâncias
variáveis, mas não podia ter vigência por um período
longo.
Em 1955, o Congresso prorrogou a licença
prévia até 30 de junho de 1956, e neste mesmo ano
votou nova prorrogação por dois períodos de seis
meses, e de prorrogação em prorrogação, estamos
votando mais uma agora par apenas 31 dias.
Quando da elaboração legislativa da Lei
número 3.053, de 22 de dezembro de 1956, nos foi
assegurado que votaríamos a última prorrogação e
que o Poder Executivo nos encaminharia Projeto em
tempo que nos permitisse ampla discussão, não
apenas dos aspectos subsidiários do sistema de
licença
prévia,
mas
dos
seus
próprios
fundamentos, dos conceitos doutrinários que
aconselhassem a adoção ou não, de um regime de
contrôle, de um regime de liberdade, ou de uma
fórmula mista.
O Projeto de Lei ora em estudo nas
Comissões da Câmara dos Deputados, que dispõe
sôbre a Tarifa das Alfândegas e dá outras
providências, substitui o regime da atual Lei
nº 2.145, de 1953, sòmente no que respeita à
importação.
Nestas condições, estando perfeitamente
justificada
a
prorrogação
objeto

do presente Projeto de Lei, opinamos favoràvelmente
ao mesmo. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Solicito o parecer da
Comissão de Finanças.
O SR. JÚLIO LEITE (lê o seguinte parecer):
– Senhor Presidente. O intercâmbio comercial com o
exterior, que, desde 1948 vem sendo objeto de leis
especiais, é regulado, atualmente, pela Lei número
2.145, de 29 de dezembro de 1953, cuja vigência a
de número 3.053, de 22 de dezembro último,
prorrogou pela terceira vez, até 30 de junho corrente.
O presente Projeto, originário, da douta
Comissão de Economia da Câmara dos Deputados,
dilata êsse prazo até 31 de julho próximo, como medida
de emergência, uma vez que, nesse período, deve ser
aprovado pelo Congresso, o Projeto de Lei da Câmara
número 883, de 1955, que, dispondo sôbre a tarifa das
Alfândegas e dando outras providências, estabelecerá
novos critérios para o contrôle da importação de há
muito reclamados pelo País.
A
Comissão
de
Finanças
opina
favoràvelmente ao Projeto (Muito bem!).
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
Projeto. (Pausa).
Não havendo quem queira usar da palavra,
declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam o
Projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS (pela ordem): –
Senhor Presidente, requeiro verificação da votação.
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
verificação, requerida pelo nobre Senador João
Villasbôas.
Queiram levantar-se os Senhores Senadores
que aprovam o Projeto. (Pausa).
Queiram sentar-se os Senhores Senadores
que votaram a favor do Projeto, e levantar-se os que
votam contra.
Votaram a favor do Projeto, 17 Senhores
Senadores, e contra, 4.
Não há número.
Vai-se proceder à chamada.
Procede-se à chamada.
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Respondem à chamada os Senhores
Senadores:
Prisco dos Santos – Lameira Bittencourt –
Remy Archer – Victorino Freire – Waldemar Santos –
Onofre Gomes – Fausto Cabral – Sérgio Marinho –
Reginaldo Fernandes – Abelardo Jurema – Argemiro
de Figueiredo – Nélson Firmo – Freitas Cavalcanti –
Rui Palmeira – Júlio Leite – Lourival Fontes – Neves
da Rocha – Carlos Lindenberg – Attílio Vivacqua –
Ary Vianna – Caiado de Castro – Lima Guimarães –
Pedro Ludovico – Sílvio Curvo – João Villasbôas –
Gaspar Velloso – Gomes de Oliveira – Francisco
Gallofti e Mem de Sá. (29).
O SR. PRESIDENTE: – Responderam à
chamada 29 Senhores Senadores.
Está confirmada a falta de número para
votação.
Nestas condições, vou encerrar a sessão,
convocando os Senhores Senadores para uma
extraordinária amanhã, às 10 horas, com a seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Votação, em discussão única, do Projeto
de Lei da Câmara, número 109, de 1957,
que prorroga, até 31 de julho de 1957, a vigência
do regime de licença a que está subordinado o
intercâmbio comercial com o exterior (em
regime de urgência, nos têrmos do artigo 156,
parágrafo
4º,
do
Regimento
Interno, em
virtude de requerimento do Senhor Victorino
Freire e outros Senhores Senadores, aprovado

na sessão anterior), tendo Pareceres favoráveis
(proferidos oralmente na referida sessão das
Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e
de Finanças).
2 – Discussão única da Redação Final do
Projeto de Decreto Legislativo, número 5, de 1957,
que aprova o contrato celebrado entre o
Departamento Nacional de Estradas de Ferro e a
Sociedade Ipiranga de Engenharia e Comércio Ltda.,
para a construção de uma ponte rodo-ferroviária
sôbre o rio de Contas, em Itajuru, Estado da Bahia,
contrato que o Tribunal de Contas recusou registro
em sessão de 20 de setembro de 1955 (redação
oferecida pela Comissão de Redação, em seu
Parecer número 505, de 1957).
3 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara, número 167, de 1955, que altera
disposições do Decreto-lei número 7.036, de 10 de
novembro de 1944 (Reforma da Lei de Acidentes do
Trabalho), tendo Pareceres favoráveis, sob números
799, de 1956, 450 e 450-A, de 1957, das Comissões:
de Constituição e Justiça e de Legislação Social.
4 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara, número 289, de 1956, que concede isenção
de direitos de importação para as mercadorias
doadas pela Church World Service (C.W.S.) dos
Estados Unidos da América do Norte à
Confederação Evangélica do Brasil, tendo Pareceres
favoráveis, sob números 443 e 444, de 1957 das
Comissões: de Economia; e de Finanças.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 22 horas e 25
minutos).

65ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 25 DE JUNHO DE 1957
(EXTRAORDINÁRIA)
PRESIDÊNCIA DO SENHOR FREITAS CAVALCANTI
Às 10 horas acham-se presentes os Senhores
Senadores:
Prisco dos Santos. – Remy Archer. – Victorino
Freire. – Waldemar Santos. – João Mendes. –
Onofre Gomes. – Fausto Cabral. – Kerginaldo
Cavalcanti. – Sérgio Marinho. – Reginaldo
Fernandes. – Abelardo Jurema. – Argemiro de
Figueiredo. – Nélson Firmo. – Ezechias da Rocha. –
Freitas Cavalcanti. – Rui Palmeira. – Júlio Leite. –
Lourival Fontes. – Neves da Rocha. – Carlos
Lindenberg. – Ary Vianna. – Sá Tinoco. – Tarcísio
Miranda. – Alencastro Guimarães. – Caiado de
Castro. – Gilberto Marinho. – Benedicto Valladares. –
Lima Guimarães. – Lino de Mattos. – Frederico
Nunes. – Pedro Ludovico. – Sílvio Curvo. – João
Villasbôas. – Gaspar Velloso. – Gomes de Oliveira. –
Francisco Gallotti. – Rodrigo Lôbo. – Mem de Sá. –
Lameira Bittencourt. (38).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 38 Senhores
Senadores. Havendo número legal, está aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Senhor Quarto Secretário, servindo de
Segundo, procede à leitura da Ata da sessão
anterior, que, posta em discussão, é sem debate
aprovada.
O Senhor Terceiro Secretário, servindo de
Primeiro, lê o seguinte:

EXPEDIENTE
Avisos:
Do Senhor Ministro do Trabalho, Indústria e
Comércio, nos seguintes têrmos:
Nº 133. 072-5 7–GM-1.805.
Informações para o Requerimento número 7557 do Senado Federal.
Senhor Secretário:
1. Em aditamento ao Aviso número 1.505, de 21
de maio último, tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, nas inclusas cópias, as informações
prestadas pelo Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Comerciários para atender ao Requerimento
número 75-57, do Senhor Senador Othon Mãder.
2. Oportunamente, serão remetidas as
informações solicitadas e já reiteradas aos Institutos
de Aposentadoria e Pensões dos Industriários e dos
Empregados em Transportes e Cargas.
Sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa
Excelência os protestos de minha elevada estima e
distinta consideração. – Parsifal Barroso.
Ofício nº 897.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 1957.
Senhor Chefe do Gabinete:
Em aditamento ao nosso GPF-797, de 9 de
maio corrente, comunicamos que segundo nos
informou a nossa Delegacia no Estado do Paraná, a
firma M. Lupion & Cia. não é devedora ao Instituto de
qualquer importância.
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2. Prevalecendo-nos do ensejo, reafirmamos
os nossos protestos de elevada estima e real
consideração. – Raul Melo, Chefe do Gabinete.
Ao Requerente.
– Do Senhor Ministro da Viação e Obras
Públicas, como segue:
Aviso nº 236-GM.
Em 19 de junho de 1957.
Senhor Primeiro Secretário:
Em atenção ao Ofício nº 306, de 27 de maio p.
findo, dessa procedência, tenho a honra de transmitir
a Vossa Excelência cópia do Ofício número 518-M
de 15 do corrente, em que o Departamento Nacional
de Obras Contra as Sêcas presta esclarecimentos a
propósito do Requerimento número 186, de 1957,
apresentado a essa Casa do Congresso pelo Senhor
Senador Mendonça Clark.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos de elevada estima e
consideração. – Lúcio Martins Meira, Ministro da
Viação e Obras Públicas.
Ofício nº 518-M.
15 de junho de 1957.
Diretor-Geral.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Viação e
Obras Públicas.
Presta informações.
Restituindo a essa Secretaria de Estado o
anexo Processo número 19.731, de 1957, relativo ao
Requerimento número 186, apresentado na Sessão
de 23 de maio próximo passado, do Senado Federal,
pelo Senhor Senador Mendonça Clark, no qual são
solicitadas informações pertinentes à aquisição, por
êste Departamento, de 20 perfuratrizes de
percussão, tenho a honra de prestar a Vossa
Excelência as seguintes informações:
a) Realmente, da Presidência da República
chegou a êste Departamento, encaminhada por essa
Secretaria de Estado, com o Ofício número 481 GM,
de 17 de maio, a carta número 696, do Gabinete Civil
da Presidência da República.
b) Anexo uma fotocópia da carta acima
referida.
c) Junta cópia das peças do Processo 5.65157, dêste Departamento, relativo ao assunto em tela.

d) Anexo cópia do Ofício 420-M, de 21-5-57,
com o qual êste Departamento prestou os
esclarecimentos relativos ao assunto tratado na carta
696, citada, bem como os anexos que o
acompanharam, com exceção do recorte do "Diário
Oficial" do Estado do Piauí, de 22-3-57, que publicou
o Edital de Concorrência aberta pela Secretaria da
Viação e Obras Públicas daquele Estado, por não
existir, neste Departamento, nenhum exemplar.
Acredito que com êstes esclarecimentos
ficaram prestadas as informações solicitadas a esta
Repartição.
Valho-me da oportunidade para renovar a
Vossa Excelência meus protestos de elevada estima
e consideração. – José Cândido Castro Parente
Pessoa, Diretor-Geral.
Anexos:
1 – cópia do Ofício 481.
2 – fotocópias da carta 696.
3 – cópia do Ofício 420-M com as seguintes
peças:
a) cópia do têrmo de convênio;
b) cópia do têrmo aditivo;
c) recorte do "Diário Oficial" de 2 de maio de
1957;
d) cópia do Ofício Circular 5-M.
Ao Requerente.
Ofícios:
Números 840 e 843, comunicando haverem
sido aprovadas emendas do Senado aos Projetos de
Lei da Câmara ns. 122, de 1954, que modifica
disposições da Lei nº 818, de 28 de setembro de
1949, que regula a aquisição, a perda e a
reaquisição da nacionalidade e perda dos direitos
políticos, e 285, de 1950, que dispõe sôbre a
aplicação do art. 31, V, letra "b", da Constituição
Federal, que isenta de impôsto, templos de qualquer
culto, bens e serviços de partidos políticos,
instituições de educação e de assistência social,
enviados à sanção.
– Nº 830, ainda da Câmara dos Deputados,
enviando autógrafo do Projeto de Lei da Câmara, nº
27, de 1957, já sancionado.
– Da Câmara dos Deputados, sob ns. 838, 826
e 827, encaminhando autógrafos dos seguintes:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 108, DE 1957

Às Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças.

(Nº 2.353-B-957, na Câmara dos Deputados)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 12, DE 1957

Concede o auxílio de Cr$ 3.000.000,00, para
realização das festas comemorativas do I Centenário
da elevação de Rio Claro no Estado de São Paulo, á
categoria de cidade.

(Nº 122-A-1957, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato do Tribunal de Contas
denegatório de registro ao termo de contrato
O Congresso Nacional, decreta:
celebrado entre a Superintendência do Plano de
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir, Valorização Econômica da Amazônia e a Prelasia do
pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$ Alto Solimões.
3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros), como
auxílio à Prefeitura Municipal de Rio Claro, no Estado
O Congresso Nacional decreta:
de São Paulo, pela realização das festas
Art. 1º E' aprovado o ato do Tribunal de Contas,
comemorativas do I Centenário da elevação de Rio de 3 de fevereiro de 1956, que recusou registro ao
Claro à categoria de cidade.
têrmo de contrato celebrado em 30 de dezembro de
Art. 2º O auxílio de que trata o art. 1º, será 1955, entre a Superintendência do Plano de
automàticamente registrado pelo Tribunal de Contas Valorização Econômica da Amazônia e a Prelazia do
e distribuído ao Tesouro Nacional.
Alto Solimões, para prosseguimento das obras da
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua Escola Técnica Rural Imaculada Conceição.
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
As Comissões de Constituição e Justiça e de contrário.
Finanças.
Às Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Nº 11, DE 1957
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Gomes de
(Nº 121-A-957, na Câmara dos Deputados)
Oliveira, primeiro orador inscrito.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA *: – Sr. Presidente,
Determina o registro do termo aditivo ao Srs. Senadores, acabo de receber telegrama do Prefeito
contrato celebrado entre o Govêrno da República da cidade de São Carlos, no Estado de Santa Catarina,
apelando para que a bancada catarinense interfira junto
dos Estados Unidos do Brasil e José Roque.
às autoridades federais, sobretudo às do Departamento
O Congresso Nacional decreta:
Nacional de Estradas de Rodagem, a fim de que a
Art. 1º E' determinado o registro do termo, de 9 rodovia em início de construção, naquela zona, passe
de março de 1955 aditivo ao contrato celebrado, em pelas localidades existentes, pois, ao que parece, um
13 de dezembro de 1954, entre o Governo da dos traçados preferidos pelo Departamento delas se
República dos Estados Unidos do Brasil e José afasta, atravessando zona inteiramente inabitada. Eis o
Roque, para desempenhar, no Arsenal de Marinha telegrama:
do Rio de Janeiro, a função de Técnico
"Exmo. Sr. Senador Carlos Gomes de Oliveira
Especializado em trabalhos a quente de ligas – Senado Federal – Rio – DF.
ferrosas e não ferrosas.
Art. 2º Revogam-se as disposições em __________________
* Não foi revisto pelo orador.
contrário.
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Em nome de tôda população do Oeste
catarinense, apelo para vossos valorosos préstimos
no sentido de intervir junto ao Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem, a fim de
conseguir seja mudado o traçado da estrada federal
Xanxerê a São Miguel d'Oeste, em virtude dos
demais municípios ficarem com suas sedes
completamente isoladas dêste trecho, causando
enormes prejuízos ao Estado e ao país por falta de
estradas para escoamento de seus produtos.
Contando com a colaboração de V. Exa., envio
respeitosas saudações. – Albino Schoenberger,
Prefeito Municipal".
Oeste catarinense, onde fica a cidade de São
Carlos, é zona nova. Aí, a produção de trigo e de
cereais outros está tendo imenso desenvolvimento.
Novas cidades surgem, pela ação dinâmica da gente
que, sobretudo do Rio Grande do Sul, para lá se
dirigiu, em busca dessas terras magníficas, que vão
ate a fronteira com a Argentina, estendendo-se
desde Dionísio Cerqueira até o litoral, na cidade de
Xapecó.
Essa região luta com as maiores dificuldades
de transporte, mas está esperançada ante a
construção da chamada "Estrada do Trigo" que,
ligando Dionísio Cerqueira ao litoral, permitirá o
transporte, sobretudo, do cereal-rei para os centros
consumidores.
Tenho observado, Sr. Presidente, que os
traçados de estradas de rodagem nem sempre
procuram atender ás localidades já constituídas,
passando às vezes, demasiado distante delas,
obrigando a construção de rodovias de ligação, cujas
despesas poderiam ser evitadas.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Pois não.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Não acha V.
Exa. que a orientação do Ministro da Viação é
segura, correta, precisa e obedece a plano de
caráter nacional relativamente ao traçado das
estradas de rodagem? Se atendessemos aos
inúmeros pedidos políticos que recebemos no
tocante à construção das estradas, teríamos
verdadeiros ziguezagues.

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Respondo à
pergunta do nobre colega com o próprio ponto de
vista, isto é. que as estradas devem obedecer a
planos.
Aliás, não compreendo nenhum trabalho de
Govêrno senão dentro de planos preestabelecidos.
Acho que um dos males na vida pública do país é,
sobretudo de realizarem-se obras não planificadas, "à
Ia diable", sem orientação, criando graves problemas.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Permite V. Exa.
mais um aparte?
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Com muito
prazer.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Há pouco se
construiu no meu Estado, estrada que deveria passar
por cinco cidades, se fôssem atendidos os pedidos
dos prefeitos das respectivas populações. O plano
Rodoviário Nacional, entretanto, traçou uma linha
reta, levando essa rodovia de Goiânia a Ituiutaba, no
Estado de Minas Gerais, com a diminuição de mais
de cem quilômetros. Não acha V. Exa. que se deve
agir dessa forma?
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Já me
declarei inteiramente de acôrdo com V. Exa., no
sentido de que o Govêrno execute obras dentro de
pianos preestabelecidos, mas os planos devem
atender à realidade.
Como construir estradas em zonas pouco
habitadas, abandonando localidades já constituídas,
cujas populações merecem atenção? Parece que
podemos consolidar a necessidade, evidentemente
indiscutível, dos planos rodoviários, com as exigências,
os reclamos das populações já constituídas. Se já
temos cidades constituídas, populações instaladas, por
que desprezar-lhes os interesses?
O SR. PEDRO LUDOVICO: – V. Exa., em
parte, tem razão.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – De modo
algum devemos fazer ziguezagues; contudo, ainda
que aumentássemos alguns quilômetros da estrada,
poderíamos atender melhor às exigências de
serviços já constituídos, de produção apreciável,
merecedora da atenção do Govêrno. Evidentemente,
as rodovias têm por fim ligar pontos distantes;
por exemplo: São Paulo e Pôrto Alegre. Pois
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bem. Façamos ligações como essa, de sentido
econômico. Se, porém, o Govêrno tiver apenas a
preocupação de ligar as capitais, deixará de atender
a exigências mais atuais das populações já
instaladas, em fase de produção e desenvolvimento.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Em matéria de
construção de estradas, fugiu o plano nacional, aos
regionais. No futuro, verificar-se-á que êsse sistema
será muito mais útil ao Brasil.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Será plantar
para futuro muito distante. Penso que devemos
adotar plano que atenda aos reclamos das
populações locais. Nem tanto ao mar nem tanto à
terra.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – V. Exa. não
deixa de ter razão.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Evitemos
construir estradas demasiado longe das localidades
já constituídas, o que obriga à construção de novas
rodovias, sempre com ônus para as prefeituras e os
governos estaduais. Acredito que o Poder Público
Federal, – sem prejuízo de uma ligação geral, de um
plano federal, poderá agir dêsse modo; depende
apenas de boa vontade e comprensão dos
problemas regionais.
Evidentemente
não
poderemos
estar
reclamando ou atendendo a pedidos de políticos
locais municipais; mas êste caso é diferente. Sei da
existência de dois traçados, ligando o Oeste
catarinense ao litoral.
Em face, porém, dos reclamos recebidos
parece-me mais aconselhável, em vez de cobrirmos
com
estradas
federais
zonas
inteiramente
despovoadas, esperando ainda venham a ser
habitadas, reduzirmos alguns quilômetros de
rodovias atendendo, desde logo, às populações
instaladas no Oeste catarinense e aproveitando a
quilometragem já construída naquela região.
Trazendo ao conhecimento da Casa, a fim
de que nela tenha eco, o apoio do Prefeito
de São Carlos, espero que o Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem examine a
situação e quem sabe sem prejuízo do Plano
Nacional de Estradas de Ferro, atenda, de algum
modo, aos anseios daquelas populações.

O Oeste catarinense constitui um dos celeiros
de nosso Estado e, talvez, do País, pelo esfôrço
produtivo que tivemos ocasião de observar, em
excursão que fizemos aquêle longínquo setor da vida
de Santa Catarina.
Sr. Presidente, naquela região, trabaIha-se
com afinco; a produção agrícola é das mais
promissoras, sobretudo a de trigo, dependendo
apenas de boas estradas que a carreiem para os
centros consumidores. Assim, dedicando-se maior
atenção a êsses problemas que não podem deixar
de ser resolvidos pelo Govêrno Federal, talvez se
possa, sem prejuízo do interêsse nacional, atender –
o que é também indispensável – aos reclamos das
populações locais.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Victorino Freire, segundo orador inscrito.
O SR. VICTORINO FREIRE *: – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, aproxima-se do fim o drama eleitoral
do Estado do Maranhão. Após dezoito meses de
marchas e contramarchas, chegamos ao término das
eleições suplementares determinadas pelos íntegros
juízes do Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que o
Tribunal Regional não desejava, de forma alguma,
abrir as urnas. Estava aquela Côrte ciente de que
estas apresentariam o resultado esperado – a vitória
do candidato do meu Partido, com u'a margem de
votos superior a dois mil.
Organizaram-se,
no
Maranhão,
duas
grandes fôrças políticas. De um lado, a aliança
partidária integrada pelos Partidos Social
Democrático, Libertador e Trabalhista Brasileiro;
de outro, o Tribunal Regional, partido forte, e o
ademarismo, com tôda a sorte de contrafações,
ilegalidades e chicanas. O chefe do Partido Social
Progressista, inaugurou, no meu Estado, métodos
de violação da lei e da Justiça, de chicanice
eleitoral, de milhares de recursos mimeografados,
por falta de tempo para fundamentá-los, um a um.
Mesmo assim não conseguiram derrotar o Partido
Social Democrático e seus aliados.
__________________
*Não foi revisto pelo orador.
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Pintaram bem o quadro da situação criada
pela maioria dos juízes do Tribunal Regional
Eleitoral, do meu Estado, os íntegros magistrados
que compõem a Suprema Côrte Eleitoral. Nesta
Casa, voz mais autorizada que a minha, a do
ilustre representante libertador, Senador Mem de
Sá...
O SR. MEM DE SÁ: – Não apoiado!
O SR. VICTORINO FREIRE: – ...com o brilho
da sua inteligência preclara...
O SR. MEM DE SÁ: – Generosidade de V.
Exa.
O SR. VICTORINO FREIRE: – ...já alertara o
País e o Tribunal Superior Eleitoral para o que vinha
ocorrendo no Maranhão, em matéria de apuração do
pleito e diplomação de candidatos.
Rendo, nesta assentada, Sr. Presidente,
homenagem de gratidão, ao eminente Senador pelo
Rio Grande do Sul, pela assistência que nos deu,
naquela hora amargurada.
O SR. MEM DE SÁ: – Permite V. Exa. um
aparte?
O SR. VICTORINO FREIRE: – Com muito
prazer.
O SR. MEM DE SÁ: – Fico agradecido a V.
Exa. pela referência bondosa; creio, no entanto,
não ser ela cabida. Minha intervenção foi mínima.
Reclamei, apenas – como o farei sempre – contra
o mau funcionamento da Justiça Eleitoral,
expresso nesse fato bruto e simples; um pleito
travado há dois anos, não estar até agora,
apurado nem empossados os candidatos eleitos.
Clamei contra esta irregularidade, para a qual,
creio, todos os democratas terão que voltar a
atenção, sob pena de se tornar inútil o sistema
eleitoral.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Muito grato
pelo aparte de V. Exa.
Pode o ilustre colega ficar certo de que a
reclamação feita desta tribuna, serviu de advertência
à maioria dos Juízes do Tribunal Regional Eleitoral
do meu Estado.
Sr.
Presidente,
não
venho
fazer
retaliações. Desejo, apenas, fixar fatos, que
ainda não chegaram a têrmo.

Procedidas as eleições suplementares, nosso
candidato sobrepujou o adversário. Já requeremos a
diplomação.
Esperamos que o Tribunal Regional não
perturbe mais a vida do Estado, evitando se repitam
os tormentos ocorridos durante os dois anos de
vigência do Governo provisório.
As arrecadações diminuíram e o Maranhão,
que até 1955 tinha um Orçamento equilibrado,
apresenta, agora, "deficit" de cêrca de sessenta
milhões de cruzeiros.
Os venerandos Acórdãos do Tribunal Superior
Eleitoral demonstram a razão das minhas críticas.
Trinta e cinco Seções Eleitorais foram anuladas sob
fundamento de coação e fraude; no entanto, o
Tribunal mantinha, como válido, nas chapas
compostas, os votos para o candidato a ViceGovernador, que se bandeara para a Oposição.
O Sr. Ministro Nelson Hungria, Relator de um
dêsses processos, criticou com acertada veemência a
energia, a atitude do Tribunal Regional maranhense.
Foram então revalidados, por unanimidade, pela
Suprema Côrte Eleitoral, os votos furtados ao candidato
pessedista, através daquele processo faccioso.
Diplomas de Prefeitos, depois de um ano de
exercício,
eram
cassados
mediante
simples
reclamação,
embora
não
houvesse
recurso
impugnando a diplomação. O Tribunal Superior
Eleitoral deu, também, provimento a recurso do Partido
Social Democrático, e a dois mandados de segurança,
ao deliberar, por duas vezes, diplomar o candidato a
Vice-Governador, sem eleições suplementares, das
que o Tribunal Regional se recusava a diplomar o
candidato a Governador, vitorioso nas urnas.
As
eleições
no
Maranhão
constituem
advertência ao Poder Legislativo para que, na reforma
da Lei Eleitoral, inclua dispositivo que impeça
procrastinações dessa natureza. Será muito fácil a
qualquer Tribunal Regional, fraudar o mandato legítimo
de um Governador que, embora eleito, ficará impedido
de assumir o cargo por quatro ou cinco anos.
Sr. Presidente, desejo também, em nome
da Justiça, exaltar, desta tribuna, a integridade
e honradez do Tribunal Superior Eleitoral. Não
se intimidou êle diante de ataques e insultos
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ditados pela paixão desordenada dos que queriam, a
qualquer preço tomar o Poder. Em dezenas de
decisões unânimes, impôs corretivos e advertiu a
maioria dos Juízes do Tribunal Eleitoral do meu
Estado, a fim de que não violassem a Lei, a Justiça e
o direito líquido e incontestável dos candidatos
eleitos.
Sr. Presidente, espero que a reforma da Lei
Eleitoral corrija êsses excessos para que não seja
comprometida a Justiça Eleitoral nem sofra qualquer
arranhão o bom funcionamento do regime democrático.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito
bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Finda a hora do
Expediente passa-se à
ORDEM DO DIA

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica prorrogada, até 31 de julho de
1957, a vigência do regime de licença a que está
subordinado o intercâmbio comercial com o exterior,
nos têrmos da Lei nº 2.145, de 29 de dezembro de
1953, prorrogada na forma das Leis ns. 2.410, de 29
de janeiro de 1955, 2.807, de 28 de junho de 1956 e
3.053, de 22 de dezembro de 1956.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, inclusive quanto à sua obrigatoriedade
nos Estados estrangeiros, ficando revogado, para
êsse único efeito, o disposto no parágrafo 1º, do art.
1º do Decreto-lei número 4.657, de 4 de setembro de
1942".
Discussão única da redação final do Projeto de
Decreto Legislativo nº 5, de 1957, que aprova o
contrato celebrado entre o Departamento Nacional
de Estradas de Ferro e a Sociedade Ipiranga de
Engenharia e Comércio Ltda., para a construção de
uma ponte rodo-ferroviária sôbre o rio das Contas,
em Itajuru, Estado da Bahia, contrato que o Tribunal
de Contas recusou registro em sessão de 20 de
setembro de 1955 (redação oferecida pela Comissão
de Redação, em seu Parecer nº 505, de 1957).

Votação, em discussão única, do Projeto de
Lei da Câmara nº 109, de 1957, que prorroga, até 31
de julho de 1957, a vigência do regime de licença a
que está subordinado o intercâmbio comercial com o
exterior (em regime de urgência, nos têrmos do
artigo 156, parágrafo 4º, do Regimento Interno, em
virtude de requerimento do Sr. Victorino Freire e
outros Srs. Senadores, aprovado na sessão
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
anterior), tendo pareceres favoráveis (proferidos
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
oralmente na referida sessão. das Comissões de
Constituição e Justiça, de Economia e de Finanças). a discussão. (Pausa).
Encerrada.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
Os Srs. Senadores que aprovam a redação
queiram conservar-se sentados. – (Pausa).
final queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Está aprovada.
E' o seguinte o projeto aprovado, que vai à
E' a seguinte a redação final aprovada, que vai
sanção:
à promulgação:
Redação final do Projeto de Decreto
PROJETO DE LEI DA CAMARA
Legislativo nº 5, de 1957, que aprova o contrato
Nº 109, DE 1957
celebrado entre o Departamento Nacional de
Estradas de Ferro e a Sociedade Ipiranga de
Prorroga até 31 de julho de 1957, a Engenharia e Comércio Ltda.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou
vigência do regime de licença a que está
subordinado o intercâmbio comercial com o nos têrmos do art. 77, parágrafo 1º da Constituição
Federal, e eu promulgo o seguinte:
exterior.
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 5, DE 1957
Art. 1º E' aprovado o contrato celebrado a 3 de
agôsto de 1955, entre o Departamento Nacional de
Estradas de Ferro e a Sociedade Ipiranga de
Engenharia e Comércio Ltda., para a construção de
uma ponte rodo-ferroviári sôbre o rio das Contas, em
Itajuru – Estado da Bahia – contrato ao qual o
Tribunal de Contas recusará registro em sessão
realizada a 20 de setembro do mesmo ano.
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 167, de 1955, que altera disposições do Decretolei nº 7.036, de 10 de novembro de 1944 (Reforma
da Lei de Acidentes do Trabalho), tendo Pareceres
favoráveis, sob ns. 799, de 1956, 450 e 450-A, de
1957, das Comissões: de Constituição e Justiça e de
Legislação Social.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa uma
emenda que vai ser lida.
E' lida e apoiada a seguinte:
EMENDA Nº 1
No art. 2º do projeto altere-se a redação dada
ao parágrafo 4º, art. 64, Decreto-lei nº 7.036-1944,
para a seguinte:
§ 4º – "Julgada a liquidação, o empregador
dentro de cinco dias, fará o depósito da quantia
liquidada, cujo levantamento em hipótese alguma
poderá ser promovido antes de sentença ou acórdão
transitado em julgado. A falta de depósito no prazo
acima importará em desistência de recurso".
Justificação
O projeto de lei de que a presente emenda se
ocupa, visa a introduzir nos processos judiciais
pertinentes a demandas sôbre acidentes do trabalho,
a figura do depósito da quantia liquidada, a que fica
condicionado o direito de recurso do empregador
para instâncias superiores.
Tal inovação se propõe elidir os
chamados
recursos
protelatórios.
Somos

pouco inclinados a acreditar que sejam usados tais
expedientes, nos processos onde sejam versados
assuntos daquela natureza. O empregador jamais
terá a intenção de adiar o pagamento da
indenização devida. Quando recorre ele de
sentença proferida, o faz na exclusiva intenção de
obter esclarecimentos completos e inequívocos
sôbre a matéria julgada.
Não nos oporemos à aprovação dêsse projeto,
porque êle, combatendo uma prática inexistente,
será por isso mesmo inócuo.
Há na matéria, entretanto, um aspecto de
certa importância que não foi previsto na proposição
em apreço. Dai a razão desta emenda.
Depositada a quantia objeto da liquidação,
Obviamente será indispensável fixar norma que
regule o seu levantamento. Do contrário o novo
diploma legal poderá prejudicar o empregador.
Feito o levantamento da quantia antes de passar
em julgado o caso "subjudice", pode certamente
ocorrer que o empregador, embora beneficiado
com uma decisão final a êle favorável, não tenha
meios, todavia, de reaver a quantia que
depositara.
Assim,
é
evidentemente
necessário
estabelecer, como se propõe nesta emenda, que os
depósitos sómente sejam levantados depois de
sentença ou acórdão transitado em julgado.
Com esses fundamentos, não temos dúvida de
que o Congresso Nacional dará a sua plena
aprovação a emenda ora apresentada, – Othon
Mäder.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
projeto e a emenda.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
a discussão. (Pausa).
Encerrada.
O projeto com a emenda volta às Comissões
de Constituição e Justiça de Legislação Social.
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 289, de 1956, que concede isenção de direitos de
importação para as mercadorias doadas pela Church
World Service (C.W.S.) dos Estados Unidos da
América do Norte à Confederação Evangélica do
Brasil, tendo pareceres favoráveis, sob ns. 443 e
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444, de 1957, das Comissões: de Economia e de de de êrro verificado na ementa.
Está esgotada a matéria da Ordem do Dia.
Finanças.
Não há oradores inscritos.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
Não havendo quem peça a palavra encerrarei sessão, designando para a das 14 horas e 30
a discussão. (Pausa).
minutos a seguinte:
Encerrada.
Em votação.
ORDEM DO DIA
Os Srs. Senadores que aprovam e projeto
queiram permanecer sentados. (Pausa).
1 – Discussão única do Projeto de Decreto
Está aprovado.
Legislativo nº 37, de 1956, originário da Câmara dos
E' o seguinte o projeto aprovado, que vai à Deputados, que mantém a decisão do Tribunal de
Comissão de Redação:
Contas denegatória de registro ao contrato celebrado
entre o Serviço de Estatística da Previdência do
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Trabalho, do Ministério do Trabalho, Indústria e
Nº 289, DE 1956
Comércio e a S.B.M. World Trade Corporation, para
locação dos serviços de máquinas elétricas de
(Nº 4.867-B, de 1954, na Câmara dos Deputados) contabilidade e estatística, tendo Pareceres, sob ns.
407 e 408, de 1957, das Comissões: de Constituição
Concede isenção de direitos de importação e Justiça, favorável, nos têrmos do substitutivo que
para as mercadorias doadas pela Church World oferece; e de Finanças, favorável ao substitutivo da
Service (C.W.S.) dos Estados Unidos da América do Comissão de Constituição e Justiça.
Norte à Confederação Evangélica do Brasil.
2 – Discussão única do Projeto de Decreto
Legislativo nº 56, de 1956, originário da Câmara dos
O Congresso Nacional decreta:
Deputados, que mantém a decisão do Tribunal de
Art. 1º E' concedida isenção de direitos, Contas denegatória de registro ao contrato celebrado
impôsto de consumo e taxas aduaneiras, inclusive a entre o Centro de Instrução de Oficiais da Reserva
de Previdência Social, para 240 toneladas (ou da Marinha e a firma S. A. Técnica Murray, para
525.000 libras) de queijo, 400 toneladas (ou fornecimento de u'a máquina impressora, tendo
1.000.000 libras) de leite em pó e 400 toneladas (ou Pareceres favoráveis, sob ns. 499 e 500, de 1957,
1.000.000 libras) de farinha de trigo, doados à das Comissões de Constituição e Justiça; e de
Confederação Evangélica do Brasil pela Church Finanças.
World Service (C.W.S.) dos Estados Unidos da
3 – Discussão única do Projeto de Lei da
América do Norte.
Câmara nº 382, de 1956, que concede a Maria de
Art. 2º As mercadorias referidas no art. 1º Figueiredo Costa a pensão especial de Cr$ 3.000,00
destinam-se
à
distribuição
gratuita
pela mensais, tendo Pareceres favoráveis sob números
Confederação Evangélica do Brasil, ou entidades 445 e 446, de 1957, das Comissões de Constituição
religiosas que a mesma determinar, entre famílias de e Justiça; e de Finanças.
imigrantes necessitados e instituições de assistência
4 – Discussão única do Projeto de Lei da
social do país, legalmente organizadas.
Câmara nº 12, de 1957, que oficializa as festas
Art. 3º E' autorizada a importação em parcelas nacionais do trigo, institui prêmios, e dá outras
das mercadorias, que em hipótese alguma podem providências, tendo Pareceres favoráveis, sob
ser vendidas ou permutadas, até o ano de 1958.
números 470 a 472, de 1957, das Comissões de
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua Constituição e Justiça; de Economia; e de Finanças.
publicação, revogadas as disposições era contrário.
Está encerrada a sessão.
O SR. PRESIDENTE: – O projeto
Levanta-se a sessão ás 10 horas e
vai à Comissão de Redação, em virtu- 45 minutos.

66ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DÁ 3ª LEGISLATURA, EM 25 DE JUNHO DE 1957
PRESIDÊNCIA DO SENHOR FREITAS CAVALCANTI
Às 14 horas e 30 minutos acham-se presentes
os Srs. Senadores:
Mourão Vieira – Prisco dos Santos – Remy
Archer – Victorino Freire – Assis Chateaubriand –
Waldemar Santos – João Mendes – Leonidas Mello
– Onofre Gomes – Fausto Cabral – Kerginaldo
Cavalcanti – Sérgio Marinho – Reginaldo Fernandes
– Abelardo Jurema – João Arruda – Argemiro de
Figueiredo – Nelson Firmo – Ezechias da Rocha –
Freitas Cavalcanti – Rui Palmeira – Júlio Leite –
Lourival Fontes – Neves da Rocha – Juracy
Magalhães – Carlos Lindenberg – Attilio Vivacqua –
Ary Vianna – Sá Tinoco – Tarcisio de Miranda –
Alencastro Guimarães – Caiado de Castro –
Gilberto Marinho – Benedicto Valladares – Lima
Guimarães – Lino de Mattos – Frederico Nunes –
Pedro Ludovico – Sylvio Curvo – João Villasbôas –
Gaspar Velloso – Gomes de Oliveira – Francisco
Gallotti – Rodrigo Lobo – Mem de Sá – Lameira
Bittencourt. (45).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 45 Srs. Senadores.
Havendo número legal, está aberta a sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Sérgio Marinho, servindo de 2º
Secretário, procede à leitura da Ata da sessão
anterior, que, posta em discussão, é sem debate
aprovada.
O Sr. 4º Secretário, servindo de 1º,
Iê o seguinte:

EXPEDIENTE
OFÍCIO
Do Governador do Estado de Mato Grosso,
nos seguintes termos:
Nº GE-262-57.
Em 14 de junho de 1957
Senhor Presidente:
Com o Ofício GE-379-55, de 29 de setembro de
1955, o então Governador do Estado, encaminhou ao
Senado, para os fins do artigo 156, parágrafo 2º, da
Constituição Federal, o processo de medição e
demarcação do lote de terras denominada "Morrinho",
situado no Município de Alto Araguaia, com a área de
9.984 hectares, requerido por compra do Estado pelo
Senhor José Rodrigues Ferreira Sobrinho.
Não tendo até a presente data sido devolvido
o processo em referência, venho, assim, solicitar de
V. Exa. as necessárias providências naquele sentido,
eis que o Govêrno deseja dar uma solução sôbre
êsse pedido de compra de terras.
Com os meus antecipados agradecimentos
pela atenção ao assunto, dêste constante, aproveito
a oportunidade para renovar a V. Exa. os protestos
de minha alta estima e mais distinta consideração. –
J. Ponce de Arruda – Governador do Estado.
Atenda-se.
Ofício
do
Comandante
do
Corpo
de Bombeiros do Distrito Federal, convidando
os
membros
do
Senado
a
assis-
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tirem às festividades do 101º aniversário daquela
Corporação, no dia 2 de julho do corrente ano.
Carta do Ministro das Relações Exteriores,
agradecendo a comunicação de haver sido
promulgado o Decreto Legislativo nº 9, de 1957, que
aprova o texto da Convenção Ortográfica firmada
entre o Brasil e Portugal, em 29 de dezembro de
1943.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Assis
Chateaubriand, primeiro orador inscrito.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Senhor
Presidente, suponho que a Casa terá tido ensejo de
ler o estudo que o Presidente da Comissão do
Orçamento na Câmara dos Deputados vem de
publicar. É um rápido transunto da posição financeira
do país. Tira o Sr. Israel Pinheiro as conclusões que
comporta a derradeira lei da despesa, a qual tornou
a situação das finanças federais mais difícil e mais
delicada do que dantes.
O Brasil deve ao Sr. Israel Pinheiro serviços
que não poderá esquecer. Foi o Presidente da
Comissão de Orçamento da Câmara a sentinela
vigilante, dentro do Partido Republicano Mineiro, a
dar a voz de alarma contra a estagnação em que
apodrecia a velha organização montanhesa, antes
dela tomar a iniciativa de adotar o voto secreto na
órbita estadual. Quando chega Antônio Carlos, entra
a perfilhar a série de medidas que rejuvenesceriam o
ambiente cívico e partidário de Minas, dois valorosos
paladinos já haviam começado a transformação dos
costumes democráticos, que necessária ali se
tornava: Israel Pinheiro e Mello Vianna. Um e outro
agiram com decisão dentro do seu Partido,
conquistando o ascendente que mereciam alcançar
pela decisão que tomaram de revelar ao Brasil os
germes de impaciência que havia no PRM, em busca
de um regime mais estável e de mais autoridade,
pela decência dos seus costumes e pela
agressividade das suas reformas no campo do
revisionismo democrático.
No
plano
econômico,
deve-se
ao
Presidente da Comissão de Orçamento o

êxito de um trabalho que ninguém obteve de Getúlio
Vargas. Foi ele quem, como Secretário da
Agricultura de Minas, chegou a convencer o ditador
do Estado Novo da urgência da fundação da grande
siderurgia no Brasil. Até 1938, Getúlio Vargas,
insistindo nas doutrinas insensatas de Clodomiro de
Oliveira, se batera pela pequena siderurgia em
Minas. Seu Govêrno, durante mais de sete anos foi,
de todo o ponto de vista, estéril, quanto à expansão
da metalurgia do aço. Identificado com o líder
selvagem da siderúrgica mirim, no Brasil, Getúlio
Vargas transformou o minério de ferro, que é, como
o petróleo, uma mercadoria internacional, em artigo
verde-amarelo, tal qual fizera êle no Govêrno do Rio
Grande, com o carvão local. Não foi possível dobrálo, até que nos primeiros meses de 1938, o Sr. Israel
Pinheiro, assessor de Vargas, numa estação de cura
em São Lourenço, concedeu uma entrevista
confirmando a importância da grande siderurgia para
a expansão industrial do Brasil. Com a flexibilidade
que lhe é peculiar, o Secretário da Agricultura de
Minas Gerais logrou trazer o ditador para a linha
justa. Veio a seguir Volta Redonda.
VARIEDADE DE RECURSOS
E' injustificável que o Brasil, com a variedade
de recursos e de zonas geográficas que êle tem,
podendo escolher os tipos de produção que quiser,
desde o Equador, na Amazônia, até as regiões
subtropicais de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e
Rio Grande, ainda adquira duzentos milhões de
dólares de artigos de alimentação. Eu não sustento
que ainda se possa aqui fazer cultura de produtos de
alimentação comercial, A prodigiosa expansão da
lavoura norte-americana, a ampliação dos recursos
financeiros do Plano Marshall na Europa, e do Plano
Quatro na Ásia e na África, tornaram os mercados do
Velho Mundo pràticamente intransitáveis às atividades
cerealíferas, em massa, de Argentina, do Brasil e
outros países latino-americanos. Que diferença entre
os dias de hoje e aqueles do "dollargap", que se
sucederam, logo após o desfecho da guerra, em 45!
A humanidade jamais esquecerá estes anos, iné-
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ditos na vida do planêta, em que, graças à
cooperação norte-americana, a Europa ocidental se
levantaria, pode dizer-se, curada das feridas da
segunda grande guerra, com uma produção
industrial, em 1954, 50% superior à de 1938, e com
uma produção agrícola 30% mais elevada, em
idênticos períodos. A produtividade sobe de 15 a
20%, em comparação 1938 com 1954. As
exportações européias se elevam de 70%, tornados
os anos de 1938 e 1954, como pontos de cotejo.
Dêsse modo, os celeiros que éramos, dêste
lado do Atlântico, aberta ou potencialmente, da
Europa, perderam, após 1945, muito da sua
influência. Se esperança poderemos nutrir de nossa
volta aos mercados da Europa, não haverá de ser
mais com trigo, milho, ou arroz, em massa, e sim
com matérias-primas industriais ou do subsolo. Até
hoje não entendo porque aqui não se substituiu, em
grande parte, das nossas rações alimentares, o trigo
pelo milho e pelo arroz, que são dois cereais
peculiares ao nosso meio físico.
Sou partidário, Senhor Presidente, de um
método de valorização das nossas riquezas
essenciais, o qual muito diverge das condições de
desordem, em que habitualmente aqui se trabalha.
Se o Brasil é café, açúcar, arroz, si sal, milho,
lã, borracha, algodão, pimenta-do-reino, juta,
sementes oleaginosas, ferro, bauxita, carne,
intensifiquemos o nosso esfôrço agrário, animal ou
extrativo, no sentido dêsses cereais e dessas
matérias-primas, ou dessa pecuária, aperfeiçoando
ao máximo o nível de produção ou de extração deles
e delas.
Insisto em dizer, Senhor Presidente, que, situando
a industrialização no primeiro plano das nossas
preocupações, deixamo-nos de interessar pela terra e
pelo agro. E' o despovoamento das fazendas cada vez
maior, justamente com a fascinação das cidades. Não é
o campo abandonado, só em razão da atração urbana,
senão também pela ausência do interêsse
proporcionado ao trabalhador rural. Que pode prender o
homem do interior à gleba, se êle vive disassociado da
prosperidade do fazendeiro ou do sitiante? O problema
do ausentismo nas fazendas já se vem tornando crônico

por isso. Torna-se indispensável, antes de tudo, dar
ao trabalhador o mais possível, a situação de meeiro,
ainda quando êle não tenha dinheiro. Urge que
exista no seu espírito o poder de iniciativa. Nas
quatro propriedades rurais dos "Diários Associados",
em São Paulo e Minas, o número de trabalhadores
associados aumenta de ano em ano. Temos
trabalhadores que tiram, líquidos, 80 a 100 mil
cruzeiros anuais. Assim, ligado o trabalhador à
expansão da fazenda, êle não experimenta (salvo
exceções) a tentação de abandoná-la. No caso das
fazendas associadas, é preciso reconhecer que o
nosso quinhão de ganho não hesitamos em devolvêlo integralmente à terra, em benfeitorias de tôda a
natureza, inclusive material de irrigação e
respectivos açudes, para assim valorizar-se cada vez
mais os bens da comunidade.
Sem água não existe agricultura nos trópicos.
ABANDONADOS ARTIGOS DE BASE
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Apoiado! A integração
do trabalhador na vida do campo semente é possível
dando-lhe o interêsse a que V. Exa. se refere.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – E mais
do que isso: obrigado o fazendeiro a preocupar-se
com a prosperidade da sua gleba. E' a melhoria da
qualidade da produção elemento fundamental da
estabilidade de qualquer domínio rural.
Desconheço outro país com a classe que já
atingimos, onde os artigos de base da sua economia
se encontrem tão abandonados. O deal numa
economia, será concentrar a iniciativa nacional em
poucos produtos, mas bem trabalhados. Fui tôda a
vida em São Paulo, Sul e Mata de Minas e Espírito
Santo, pela mono-cultura do café. E' admirável o
exemplo de Pôrto Rico. Os homens da ilha excluíram
uma série de produtos da terra, em que ali
trabalhavam para se fixar na cana-de-açúcar e
sómente nela o interêsse dêles. Em conclusão, a
riqueza canavieira em Pôrto Rico é uma das mais
completas do mundo. Ela é o pólo de atração das
outras fontes de riqueza que somam um total de
mais de 400 milhões, na pauta das exportações, visí-
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vais e invisíveis porto-riquenhas. Pôrto Rico exporta
mais de um milhão de toneladas de açúcar.
Por que o Brasil não faz outro tanto, com o
café perdeu as duas hegemonias dêle, a da
quantidade e a da qualidade. Dispomos de terras
férteis, opulentas de umidade para produzir café
quase com o mesmo "flavour" que os da Colômbia e
da América Central. E por que não produzimos?
Porque até hoje não se cogitou aqui de sustentar a
nossa posição de primeiro país cafeeiro do mundo.
Perdemo-la por falta de qualidade na produção
nacional, enquanto Pôrto Rico fomenta no açúcar
uma riqueza, da qual lhe cabe a hegemonia no Mar
das Antilhas e no Mar das Caraíbas, em tôda a
América Central. E' o Brasil um desajustado
deplorável do seu próprio destino.
Queremos indústrias a todo transe, olvidando
que elas exigem importação de matérias-primas e
recuperação de maquinaria, que se desgasta. E,
todavia, Pôrto Rico encontrou na plenitude da sua
lavoura e da sua indústria canavieira, a razão, de ser
da prosperidade insular. O Brasil, porém, quase
abandonou o café, o algodão, as lãs para tentar
transformar-se em país trigueiro quando faltam às
suas terras condições básicas para a plantação
racional dêsse cereal paupérrimo, e que hoje se dá
de graça, a bem dizer, no mundo.
CONCEITO BAIXO
O "Match", de Paris, inseriu, faz pouco, um
anúncio do Café Martin. O seu proprietário assegura a
boa qualidade do artigo dizendo: – "A minha mistura é
boa, porque não tem café do Rio, Vitória, Paranaguá,
nem de Minas ou São Paulo, embarcados no Rio". Até
onde baixou o conceito da produção cafeeira do Brasil!
Quase todos os lotes são recusados, sob o fundamento
da má qualidade da nossa matéria-prima. Acrescente-se
à má qualidade do café, a péssima do algodão. Na Bôlsa
de Mercadorias de Bremen, o nosso algodão já não é
mais cotado. Se alguma coisa se está tentando nos
nossos cacauais é o esfôrço do IBEC, no sentido da
erradição das árvores baianas da podridão parda! A
defesa vegetal, empreendida pelos dois governos, o Fe-

deral e o Estadual, ainda é diminuta, limitada à
pequena percentagem da região, contaminada.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – V. Exa. dá licença
para um aparte?
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Com
prazer.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – O Instituto do Cacau
da Bahia tem prestado relevantes serviços à lavoura
cacaueira. Logo que surgiu a praga a que V. Exa. se
refere...
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – E praga
braba.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – ...teve ensejo o
Governo do Estado de adquirir o "Prosan",
empregado largamente na zona sul...
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Em
muitíssimo pequena escala: sete milhões de
cruzeiros apenas, foi a maior receita aplicada numa
partida para 12 meses!
O SR. LIMA TEIXEIRA: – ...onde produziu
os maiores resultados, amenizando muito a
situação.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – V. Exa.
sabe o cacau que tem a Bahia, e como êle ali
floresce. Sòmente os lucros auferidos nessa
riqueza, e que têm sido enormes, em vez de
empregados na melhoria das fazendas são
desviados para outras aplicações muito menos
reprodutivas, na capital.
O SR. RUY CARNEIRO: – Ganha-se dinheiro
na lavoura e aplica-se em arranha-céus.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Nos
grandes e médios centros do Brasil urbano é isto.
O dinheiro é puxado dos campos para alimentar a
vida parasitária das cidades. É uma praga
nacional. Ganha-se dinheiro na lavoura, na
indústria e em vez de se fortalecerem essas fôrças
de produção utilizamos os lucros no voluptuário,
no supérfluo. Observe a Casa a última praga que
está invadindo o Brasil de fábricas de automóveis
de passeio.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – V. Exa. referiu-se há
pouco, às fábricas de automóveis. Recentemente,
tive oportunidade de visitar a Fábrica Nacional
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de Motores, que está construindo caminhões F. N.
M.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Caminhão é outra coisa. Ainda é um êrro: porém
mais tolerável que os zebus de cimento armado.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Os caminhões de
produção nacional, porém, só o são em 60 por cento
das peças que compõem o veículo; o motor Alfa
Romeo, é importado da Itália.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – V. Exa.
não ignora o que foi essa fábrica outrora. Um
desastre incomensurável desde o princípio.
O Brasil ia fabricar motores para 50 ou 100
aviões. Haverá imbecilidade mais chapada?
UM ÊRRO
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Foi instalada a
fábrica em aprêço para produzir material de aviação.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – É
exato: motores. O que foi um êrro. O Brasil ainda
não pode a esta altura sustentar nenhuma usina
de motores, tão pequeno é o seu consumo. A
fábrica de motores da Raiz da Serra foi o mesmo
desastre que a outra de Lagoa Santa, para
fabricar aviões tipo North American. O segrêdo
dos preços baixos da produção industrial
contemporânea é a fabricação em massa. Um
pequeno mercado produtor só pode vender caro
um produto industrial da categoria do automóvel,
do caminhão, do motor de avião ou do avião do
tipo North American. O que barateia a produção
em série é a quantidade. A que preço não sairia
um motor de 450 cavalos, para uma fábrica
destinada a entregar ao mercado apenas 100 ou
200 dessas peças por ano?
Melhor negócio, em país como o Brasil, será
produzir matérias-primas em quantidade para vendêlas a nações ricas, como a Inglaterra, a Alemanha, a
França, os Estados Unidos ou o Canadá. Com um
câmbio favorável, produto de um trem de vida
austero, teremos automóveis, caminhões, aviões três
vezes em melhores condições do que fabricando-os
aqui, em séries desprezíveis, como quantidade.

Quando o Senhor Getúlio Vargas me
anunciava um dia, no período da guerra, a sua
disposição de ter uma usina de motores para aviões
e outra de fabricação de North American, eu lhe
retorqui com tôda a franqueza, que em grave erro
incidia o poder federal.
– "Já pensou Vossa Excelência em quanto
ficarão êsses motores e aquêles aviões?", perguntei
ao Presidente. "Na ínfima quantidade em que vão ser
produzidos, custarão os olhos da cara. Melhor
andaríamos, empregando esta soma na compra de
fábricas de adubos. Sugiro a V. Exa. que ofereça
estes recursos a dois ou três industriais paulistas,
mineiros ou gaúchos, homens de boa reputação, para
que êles explorem os nossos fosfatos. Pois onde se
faz agricultura no Brasil, os solos estão se exaurindo.
São Paulo e Minas andam, agricolamente, como duas
calamidades. O café e o algodão são ambos plantas
exaustivas. Cumpre restaurar o solo que as recebe,
para que elas tenham níveis comerciais de
produtividade e de qualidade".
O SR. LIMA TEIXEIRA: – É evidente.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – É fora de
dúvida que, quanto mais volvemos as costas à
lavoura, à pecuária e às indústrias extrativas, mais
nos debilitamos econômicamente. Sem agricultura
saudável, não existe Brasil em ordem. Por que o,
Senhor Kubitschek, malgrado os destinos do
Congresso,
que
lhe
deu
um
orçamento
desequilibrado de 32 bilhões de cruzeiros, governa
em meio calmo? É que o café – que é o nosso fígado
– está funcionando em ordem. Sem embargo de
duas safras geadas no Paraná, duas sêcas
consecutivas em São Paulo e Minas, a entrada de
divisas é o que há de promissor. Só pela via do café,
chegam mais de 100 milhões de dólares mensais, e
é isto que permite a situação de relativa folga que
temos no nosso mercado de importações. É verdade
que essas foram muito reduzidas, pela conduta
severa do Ministro da Fazenda e da SUMOC. Seja,
porém, como fôr, o mercado de divisas desde a
guerra que não foi mais fecundo.
Se os brasileiros têm um Pai-de-Santo,
êsse
Pai-de-Santo
é
o
café.
Agora
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êle desceu ao terreiro. O café, neste século, equivale
ao que era o açúcar nos séculos que a cana tinha
mais sacarina que a beterraba.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Como
não!
O SR. LIMA TEIXEIRA: – A situação do
açúcar é, agora, muito diferente.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Não
resta dúvida. Diferente para melhor. Para ser o
que ele nunca seria no passado. Jamais se
produziu tanto e tão criminosamente. Os paulistas
nos ameaçam o ano vindouro com uma safra de
arrepiar couro e cabelo. Esperam-se 18 milhões de
sacas; 6 milhões a mais do que Pernambuco. E
tudo isto à custa de uma destruição implacável de
fazendas inteiras de café. Não sei de outro delito
tão bárbaro, cometido por uma comunidade inteira.
Há municípios, êste ano, onde em vez de se
regenerarem as terras do café, se abateram mais
de dois milhões de árvores. É uma insânia o que
fazem os paulistas. Suponho que na história
econômica das nações, não existe outro atentado
mais cruel e mais funesto.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Está se liquidando o
café para adotar o açúcar.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – É fato. O
açúcar, em nossa pauta de exportação, comparado
ao café, equivale à barba de bode. Eis o que plantam
hoje muitos paulistas.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Mas é o açúcar que
sustenta o Nordeste.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Temos
aí outra situação, e que não é a mesma. O
Nordeste não tem solo e muito menos clima para
o café, senão de modo excepcional, ou seja nas
poucas altitudes com que êle conta em
Pernambuco e Bahia. São, contudo, manchas de
terreno. Ao passo que em São, Paulo existe um
meio físico de primeira ordem, para a cultura do
café, e nêle se integram com a economia
canavieira. Araras, Leme, Ribeirão Prêto, dão
para cortar o coração de um patriota.

Em matéria de orientação rural, somos o que
existe de desorientado. Quer ver a Casa um aspecto
da nossa falta de recursos para o campo? O Brasil
não sabe como procurar as calorias animais de que
êle tanto carece, e das quais o milho é indiretamente
um vasto reservatório.
Até hoje, Senhor Presidente, não entendi por
que o nosso País não intensifica a sua cultura do
milho. E não só a cultura como a industrialização
dêsse cereal. É um vexame para nós outros, filhos
do continente, que teve civilizações pré-colombianas,
fundadas exclusivamente no milho, não se haja
proporcionado a êste cereal o grande papel que êle
está destinado a ter na nossa economia doméstica,
como já tem nos Estados Unidos. Em São Paulo e
Minas, somos nas Fazendas Associadas, produtores
de milho e temos alcançado excelentes resultados
com a sua exploração como criadores de suínos e
aves. Observei, entretanto, que a sua produtividade,
tanto em Minas como em São Paulo, é das mais
medíocres. Ela é, de um modo geral, feita em
condições de rotina feudal, tão baixos são os níveis
de rentabilidade de fazendeiros e sitiantes.
SOLOS ÁCIDOS
Não me explico, Senhor Presidente, que São
Paulo insista numa cultura inadequada aos solos
ácidos como o trigo, e trabalhe tão pouco na expansão
daquela do milho. Não considero que a ausência de
fósforos dos solos paulistas seja um impedimento ao
desenvolvimento do milho entre nós. O café também
reclama fósforo de que o nosso solo dispõe em pouca
quantidade, e aí está São Paulo como o campeão
brasileiro do café. Não, vejo maiores dificuldades na
fertilização das nossas terras com parcelas de fosfatos.
Tudo depende da produtividade que dermos aos solos
empregados no cultivo do milho.
Nenhum homem de govêrno até hoje
abordou entre nós o processo da industrialização
do milho e seus derivados. Poder-se-ia criar
suprimentos alimentares consideráveis para o
nosso povo, e como tal prescindindo do trigo,
muito menos rústico e muito mais caro,
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apenas tomado o milho como uma das maiores
fontes de riqueza do Brasil.
Um homem que tem idéias excelentes acêrca
do milho é o Dr. Renato da Costa Lima, antigo
Secretário da Agricultura de São Paulo. Êle quer
sempre mais alguns plantadores de milho, porque
mais milho colhido será mais milho refinado e,
portanto, uma marcha para o aproveitamento do
nosso maciço potencial milheiro.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Milho produzindo
porco, é uma boa idéia.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Agradeço
aos nobres colegas a preciosa colaboração que
trazem nos seus apartes lúcidos e ágeis. Somos um
estabelecimento de agitadores de debates. Sinto-me,
portanto, grato que daqueles que suscito, tantos e
ilustres companheiros da Casa rebatam a
argumentação que desenvolvo, com o vigor das suas
idéias e dos seus conhecimentos dos problemas do
País.
O Brasil, Senhor Presidente, ou empreende
uma nova disciplina do trabalho, ou se condena a
si próprio a desaparecer. Uma nação que tem os
mares, rios, lagoas, com que conta o Brasil para
seu transporte de mercadorias, e os abandona
para se servir, em longuíssimos percursos, do
caminhão e estradas de rodagem, ou não tem
peritos para calcular custos de despesas, ou não
tem administradores. Donde resulta a grave crise
por que passam o comércio marítimo, fluvial e
lacustre do Brasil, senão do seu próprio govêrno,
exclusivamente dêle? O Regulamento das
Capitanias, de si, já constituem uma aberração
administrativa. Um navio estrangeiro, de quatro
mil toneladas, que abica aos nossos portos,
opera no mar e no cais de atracação com uma
tripulação que é, por via de regra, um têrço das
nossas. Contava-me um dêstes dias, um amigo
que fretara três navios para fazer o tráfico de
mercadorias, entre o Rio Grande do Sul, Santos e
Rio. Os seus barcos arvoravam a bandeira do
Panamá.
O SR. RUY CARNEIRO: – É exato. V. Exa. já
nos relatou o episódio. Era a bandeira panamenha
que eles desfraldavam.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Eles
traziam nove homens a bordo, nove marinheiros
noruegueses. Uma vez, porém, que os cargueiros
passaram a hastear o pavilhão do Brasil, entraram a
operar 27 tripulantes em lugar de 9.
A nação urge por um govêrno de
temperamento forte, para negar a montanha de
absurdos e de disparates, que se pedem todos os
dias ao Executivo e ao Congresso, em detrimento do
bem-estar coletivo. O povo brasileiro já tem tempo de
se dar conta do quanto o empobrece uma política
que só pensa no proveito exclusivo de duas classes,
com o sacrifício de todo o interêsse geral. O Estado
brasileiro é, hoje, uni monstro que devora as
economias populares para distribuí-las, em grande
parte, por uma burocracia sem entranhas, que só
pensa em pedir aumento de ordenados, sentando-se
como uma orçamentívora voraz à mesa das
Comissões de Finanças do Congresso, para fazer
todo o ano os seus vencimentos elevados de 30, 40,
50, 100, 200 e 300 por cento. Haverá maior fator de
entorpecimento da produção do Brasil do que os
vícios horríveis dessa máquina burocrática?
O Presidente da República e os partidos
políticos se tiverem o sentido das responsabilidades
do momento, não precisam que eu lhes diga o que
têm a fazer para tentar uma reforma do serviço
público civil. É combater o que, em bases
antieconômicas, por aí aparece, como tabelas de
ordenados e vencimentos do funcionalismo civil e
militar, a fim de aniquilar a organização estatal. Não
tenham receio de promover um método valente de
reação a tantos abusos, e de depuração de
vencimentos superiores aos meios do erário público.
NEGANDO VERBAS
tudo.

O SR. RUY CARNEIRO: – De maçarico e

O
SR.
ASSIS CHATEAUBRIAND: –
...negando, impiedosamente, verbas, assim como
aumento de verbas, para coisas pessoais, a ponto de
se dizer que 63 anos após a morte de Pedro II, vemos
instalada neste País uma nova e autêntica família
imperial, mais dura, em suas exigências, da que a ou-
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tra de que se foi. O povo brasileiro vive sob a
opressão de uma burocracia que o esmaga. Êste
povo carioca amanhece no dia de cada mês, tendo
que entregar 700 milhões de cruzeiros, só para se
pôr em dia com o funcionalismo da sua
municipalidade. É uma verdadeira ditadura
municipal, exercendo uma opressão desesperadora
sôbre o contribuinte da cidade. A Prefeitura nada
pode empreender, como serviços públicos. Devoralhe tudo uma burocracia rapace, incompetente e em
sua maioria tôda ela de fundo eleitoralista.
Estamos submetidos ao jugo do Estadoprovidência. É a hipnose do poder. Tôda gente apela
para o Estado, e êste, a fim de satisfazer a tantos
apetites, se transforma no poder absoluto que come
por dentro o nosso.
Que legitimidade se pode arrogar um Estado
dêstes, o qual de democrática só tem o nome? As suas
autoridades
federais,
estaduais,
conselheiros
municipais, congressistas e executivas são constituídas
por máquinas eleitorais. Uma vez postos no poder os
seus agentes, essas clientelas apresentam-lhes as
contas. Elas agem para que todo o dinheiro dos
contribuintes lhes seja entregue, sob a forma de
empreitadas, de provimentos de novos empregos, de
elevação de salários e vencimentos, nos serviços
públicos e autarquias. Duvido possa existir no mundo
de hoje, mais voraz e mais numerosa, em qualquer
Estado a classe de parasitas dos cofres públicos que
ostenta, vergonhosamente, o Brasil. E o que é terrível
não, é que possa existir uma casta destas, senão que a
tolere e a veja crescer todos os dias, uma opinião
pública, de resto apática, inerte, incapaz de chamar a
contas os legislativos que as têm em pé de guerra,
famintas, despudoradas, desamparadas de qualquer
decência humana, a assaltar os cofres estaduais,
federais, municipais e autárquicos.
Os trabalhadores brasileiros não têm a
assistência devida, em boa parte em conseqüência do
varejo que o "mundo eleitoreiro" faz dos empregos
nos institutos de previdência. A arrecadação é pouca
para sustentar os "mocinhos" do Rio de Janeiro, que
querem ganhar 20, 30 e 40 mil cruzeiros, dos ór-

gãos autárquicos, para não fazerem nada
absolutamente nada. Há institutos com 200
procuradores. A quase totalidade dessa gente não
faz nada, senão receber o dinheiro.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – V. Exa. me
permite um aparte?
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Com
prazer.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Sabe V.
Exa. quanto custam ao país todos os institutos de
previdência, só em pessoal? Mais de quatro bilhões.
Por aí se pode fazer idéia do que é o funcionalismo
no Brasil. Já é funcionalismo, pois todos querem ser
funcionários públicos.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – O que é
a triste demonstração da nossa incapacidade de
trabalhar. Não sabemos exercer nenhuma das
profissões liberais, onde o indivíduo cuida de um
labor honesto e remunerativo. Ficamos na cidade
e, com orgulho, declaramos que o Rio de Janeiro
tem três milhões de habitantes e São Paulo dois
milhões e quinhentos mil! Conta-se que em São
Paulo fazem-se cinco casas por dia. Pois a quinta
casa não é mais do que a expressão da indigência
na metrópole. Se parte dos habitantes de São
Paulo, estivesse apanhando no pano e com a mão
o seu café, catando-lhe os defeitos, como se faz
na Colômbia, não haveria o deságio de 16, 18 e 20
cents na libra do produto brasileiro, em relação ao
da América Central, que hoje se verifica em Front
Street.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permita Vossa
Excelência um aparte. Vossa Excelência é do
Nordeste.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Pertenço
a uma das regiões mais pobres do Brasil, que forma
divisões e marcha para o exército do funcionalismo
público nacional.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Realmente, muito
honra a Vossa Excelência o amor que tem pelo seu
Nordeste. Mas o nobre colega sempre faz cotejo com
São Paulo. Poderia expor o que deveria ser feito
para fixar o homem no Nordeste?
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REESTRUTURAR A DEMOCRACIA
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Digo em
duas
palavras.
Procuremos
reestruturar
a
democracia brasileira. Criar, dentro de 20 anos,
através da educação, sobretudo a educação
universitária, um homem novo, capaz de sentir as
necessidades da Nação. Dêsse homem novo, sairão
as elites, aptas a nos dirigirem, nos diferentes
ângulos geográficos nacionais. Sem liderança, ou
melhor, sem espírito de liderança, não há povo.
Tendo o país elites políticas, automàticamente
desaparecerão as Sapucaias, monturos de podridão,
que são os orçamentos da República. Disporemos
de meios para fazer uma agricultura, fundada na
gefética, e na exploração racional dos solos. A Casa
sabe que de um modo geral, os solos tropicais são
dos mais pobres do mundo, e o do Brasil não faz
exceção ao seu destino de terra tropical.
Por que não se fixa o homem à sua terra,
como bem interroga o nobre colega da Bahia? Por
uma razão muito simples. Porque nos orçamentos da
despesa da República, através dos quais ganham os
estafetas do Correio na interior dez mil cruzeiros
mensais, não restam recursos para nenhum plano de
irrigação. Não temos ainda agricultura irrigada como
a possuem o México, a Venezuela, a Índia. Nossa
lavoura não sendo irrigada, evidencia em tôda a sua
clareza, as razões das vicissitudes por que ela
passa.
Tomem-se os planos de aproveitamento dos
solos, feitos pelos governos nacionais na
Venezuela, na Índia e no México. Dão para nos
espantar. Aplicam-se anualmente, nesses três
países, bilhões e bilhões de cruzeiros apenas na
fixação do homem à terra! Além do que vi em
Guarico, onde se irrigam já 34 mil hectares, o
Govêrno da Venezuela tem um projeto novo de
irrigação de 350 mil hectares.
Demos, porém, que se produza bem entre
nós. E os transportes, sobretudo os marítimos?

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Reconheço que
os marítimos estão em condições as mais precárias.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – A
verdade não está aí. Precárias são as condições da
navegação em si. Nada existe mais calamitoso neste
país do que o estado dos transportes marítimos.
Lloyd e Costeira custaram o ano findo ao erário
público federal, o primeiro, 521 milhões de
subvenção, em função do "deficit" de exploração, e a
Costeira, 234 milhões, em virtude de idêntica
margem entre receita e despesa. Êste ano, com os
aumentos de salários, o "deficit" do Lloyd se calcula,
será elevado a pouco menos de 2 bilhões e o da
Costeira, a perto de 1 bilhão.
Nenhuma dessas companhias, malgrado
tamanha ajuda financeira, dispõe de eficiência
técnica. Nossos serviços de transportes marítimos
figuram entre os mais precários que tem o país.
Não há por que confiar na renovação do Lloyd
nem da Costeira em mãos do Govêrno. Urge entregar,
um e outra, à responsabilidade exclusiva de emprêsas
particulares, vendendo o Estado o seu acervo a
algumas das organizações existentes, e que têm
tradição de disciplina e de ordem no seu negócio de
transportes, pela regularidade dos serviços que
apresentam. Inventaram-se mil e uma explicações para
o "deficit" das emprêsas de navegação do Estado,
quando ela é só uma: a incapacidade do poder público
entre nós para ocupar-se seja do que fôr, a principiar
da sua própria gestão financeira. Comparem-se os
resultados sempre positivos do valoroso capitão do
comércio marítimo, que foi Mário de Almeida, em suas
duas companhias, com os negativos obtidos pelo
Govêrno. Dava o comércio uma marcada e merecida
preferência às emprêsas de Mário de Almeida pela
decência e a pontualidade dos seus serviços. Nelas,
em contraste com o Lloyd e a Costeira, não imperavam
a anarquia das escalas de partida e da chegada dos
vapores, bem como os roubos a bordo, que
desmoralizam as duas trotas do Govêrno Federal. Os
que recorrem aos serviços das emprêsas privadas,
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entre nós, de bem poucas falhas se podem queixar,
a não ser aquelas que escapam à sua supervisão,
como a demora dos vapores, provocada pela estiva
a bordo ou no cais. Quem não sabe que os governos
aqui fazem tôda a classe de concessões à estiva, a
ponto de se ter nos portos do país, um dos piores e o
mais caro serviço do mundo?
Lloyd e Costeira não têm data de saída nem
de chegada. Funcionam os seus barcos ao Deus
dará. Têm atrasos de partida de 12 a 15 dias. Nosso
café é comprado muitas vêzes da mão para a boca.
É indispensável embarca-lo com urgência. Fazê-lo,
sair para os Estados Unidos, o Uruguai, a Argentina,
nos vapores do Estado brasileiro, será pura fantasia.
Nenhum exportador se propõe fazê-lo, pela
insegurança total dos embarques.
COTEJO HUMILHANTE
A maior vicissitude por que passa a economia
brasileira, resulta de fato de todo o operário
brasileiro, hoje, ter a pretensão de ser tratado pelo
patrão como funcionário público. Quem assiste ao
que o Congresso e o Executivo Federal fazem com
os empregados públicos e das autarquias federais,
poderá calcular o espetáculo de ruína, a que vamos
assistir, ou que já estamos assistindo, das empresas
privadas, com o seu pessoal exigindo tratamento
idêntico àquele que é dispensado aos trabalhadores
estatais ou paraestatais. Desde que o Estado faz um
aumento de ordenado, o trem das reivindicações das
entidades privadas se põe em marcha. Nada adianta
dizer aos trabalhadores que o negócio onde êles
trabalham irá tornar-se antieconômico, como essa
infeliz São João, d'EI Rey Mining Company, hoje
cruelmente deficitária, por lhe haver impôsto o
Estado, com sucessivos aumentos de salários, uma
fôlha de despesas incomportável pelos seus ganhos
medíocres. O que se chama, em linguagem técnica,
operação
industrial,
desapareceu
da
vida
das companhias de tráfico marítimo. Elas
estão, pouco a pouco, saindo fora da órbita dos
negócios, não direi lucrativos, mas apenas está-

veis, onde o capitalista ou o acionista, vivem em
casa, isto é, sem ganhar nem perder.
Nada deixará os brasileiros mais cabisbaixos
do que o cotejo, um pouco mais a fundo, da situação
das nossas emprêsas marítimas, com as
estrangeiras, mesmo desta parte do hemisfério. No
Lloyd e na Costeira, os quadros do pessoal são
aterradores. Dia a dia, o Estado se revela um
insensato maior, na aplicação dos recursos que êle
tira do contribuinte, para empregá-los em seus
transportes. No Lloyd, para cada 100 toneladas
brutas, o número dos seus tripulantes se define pela
cifra de 14,5%. Na Marinha Mercante inglêsa, a cifra
acima se exprime pelo algarismo de 8,1%; na
Bélgica, 8,3%; na Dinamarca, 8,9%; na Noruega,
3,1%. O salário no Lloyd é de 18.000 cruzeiros
mensais; na Costeira, 16 mil. A tonelada média
transportada na cabotagem, que era de Cr$ 536,00
para o Lloyd e a Costeira, já alcançou Cr$ 2.300,00.
Os navios do Lloyd, cálculos que se referem só aos
de cabotagem, permaneceram nos portos, em 1955:
50% em reparos; 27%, de tempos em tempos, em
reparos; 3% por diferentes motivos; e só 20%
navegando na cabotagem, no alto mar e na
costalagem. A cabotagem feita por navios
estrangeiros em 1955, foi de 80 mil toneladas. No
ano vindouro, irá a 300 ou 400 mil toneladas. As
condições criadas pelas exigências do pessoal
marítimo entre nós, tornam o frete do mar, a bem
dizer, proibitivo.
Transido, assiste o Brasil ao aniquilamento da
sua frota mercante. E não há tonelagem que a
renove e a reerga. Sob o efeito dos salários pagos
pelo Govêrno, a atividade dessas duas emprêsas
estatais, é inteiramente antieconômica. Não sentem
os marítimos que o caminho que trilham, não é outro
senão o da perdição de todos: ruína dos
trabalhadores e destruição do material. Os
marítimos, conduzidos por "leaders" calamitosos e
governos pusilânimes, transformaram o negócio dos
transportes oceânicos e fluviais, ao invés de uma
operação industrial lucrativa, numa exploração
catastrófica.
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Para completar, Senhor Presidente, essa
dissecação dos serviços do Lloyd Brasileiro, ouça a
Casa só esta coisa surpreendente: os escritórios da
Lloyd só abrem às 12 horas da manhã!
Perguntar-se-á por que num meio financeiro,
como o Rio, e noutro, como São Paulo, não se
organizam emprêsas para fazer pelo menos uma
navegação de cabotagem à altura das necessidades
do Brasil? É possível que um país que já teve o
comércio atlântico que possui o nosso, se veja na
contingência de assistir o Presidente da República
todo o mês violar a Constituição, para autorizar o
comércio de cabotagem com o pavilhão estrangeiro
em nossas costas? Agora mesmo, em março último,
o Presidente da República permitiu a cabotagem a
navios estrangeiros para o transporte de quatro
milhões de sacas de açúcar, do Recife para o Sul do
País.
Províncias
como
Pará,
Maranhão,
Pernambuco, Rio de Janeiro e Bahia já tiveram
florescentes emprêsas fluviais e marítimas,
conduzidas pela livre emprêsa e, hoje, não se
sentem mais com ânimo de renovar as suas antigas
façanhas no oceano e nos grande rio.
Que ocorre?
Simplesmente isto: sendo o Estado Federal o
maior dispensador de fretes do país, quem pode
enfrentar a competição de um transportador, o qual
paga salários na média de 22 mil cruzeiros mensais
ao seu pessoal? Está apto o Govêrno a destruir
qualquer concorrente, que se lhe apresente, no
ramo, como por sua vez êsse competidor confessa
que não pode sequer aparecer para enfrentar tão
desabusado armador.
Como frágeis seriam as suas armas de
concorrente! Não darei mais um ano, que o Estado
não faça com as companhias de navegação privada
aquilo que fêz com estradas de ferro. Terá que fazêlas viver à custa de subsídios, para pagarem os
"deficits" que têm com os altos salários que pagam.
O SR. RUY CARNEIRO: – É bem verdade o
que diz V. Exa.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Atente a Casa no problema ferroviário
nacional,
sob
o
aspecto
do
finan-

ciamento dos seus serviços. A não ser a Companhia
Paulista, a Santos, a Jundiaí e, até certo ponto a
Mogiana, o Brasil não tem mais estrutura
administrativa de estradas de ferro, ou seja, aquela
estrutura de que os ingleses e mesmo os Senhores
Assis Ribeiro, Eugênio Gudin e Manoel Leão levaram
à Great Western e à Leopoldina, e os americanos e
franceses à Auxiliar, à São Paulo, Rio Grande, e à
Viação Férrea da Bahia. Como é compreendente, a
queda do "standard" técnico e das bases industriais
do parque ferroviário brasileiro, nos últimos vinte e
cinco anos! A produção dia a dia se ressente da
baixa da categoria profissional das equipes que
dirigem o parque ferroviário do país. Deixou-se de
trabalhar em bases industriais, ainda que pouco
sofríveis, quanto mais satisfatórias para operar em
tôdas as estradas do Govêrno Federal em linhas
puramente demagógicas. A exploração demagogotrabalhista, sob qualquer pretexto, invade a esfera da
atividade técnica para exercer a sua influência
daninha em casos onde o de que se trata é de
disciplina do pessoal e da ordem de serviço.
REAPARELHHAMENTO DAS ESTRADAS DE
FERRO
Faz quatro anos que se arrasta entre o
Govêrno Federal, e o Export and Import Bank, o
programa de comêço de reaparelhamento das
estradas de ferro, graças a um crédito de 100
milhões
de
dólares,
suprido
por
esse
estabelecimento.
Por que não sai o Projeto da Rêde
Ferroviária Federal S. A., sugerido pelo
Eximbank, a fim de tirar o corpo das estradas de
ferro nacionais à ação deletéria da demagogia
estatal? Por mais humilhante e acabrunhador que
pareça, o projeto não pôde ser aprovado logo no
início da administração Vargas, por causa
exclusivamente de um indivíduo, o único
Deputado comunista que havia no Congresso.
Êsse indivíduo sem classe ameaçou o
então Líder do Govêrno, de uma campanha
insidiosa e miserável no plano das relações
americano-brasileiras. Acovardada, a adminis-
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tração federal engavetou o Projeto, que não teve
mais seguimento na Câmara.
Nas escolhas para a direção das estradas do
Govêrno, que se sucedem, desapareceu por
completo o nível técnico. A aptidão profissional não
existe, como na seleção das equipes não predomina
o fator das necessidades do serviço. Predominam
por tôda parte os interêsses e as explorações
partidárias movidas os dois para atulhar os
departamentos do pessoal, de milhares de
funcionários
inteiramente
dispensáveis
por
desnecessários, de padrão, profissional, abaixo de
zero.
Isto, Senhor Presidente, para não falar dos
efeitos deploráveis da demagogia partidária na
questão das tarifas. Outro fator do nosso pauperismo
ferroviário decorre das tarifas, que ainda são baixas,
se tomarmos os níveis da inflação que devasta o
organismo financeiro do Brasil. Já não se fala dos
serviços de reaparelhamento do material. Para
aquêles mesmo de simples manutenção, as tarifas
existentes são deficitárias. O sistema de transportes
de terra deverá produzir êste ano, segundo cálculos
que tenho de peritos da despesa federal, do
Ministério da Fazenda, um "deficit" de 12 bilhões. Em
vez de se procurar cobrir pelo menos uma parte
dêste dinheiro em tarifas aumentadas e redução de
pessoal, Congresso e Govêrno se lançam a dois
crimes: emissões, cada vez mais emissões e
alargamento e melhoria da rêde rodoviária, posta em
competição com as ferrovias, porque correndo, em
muitos casos, paralelas aos trilhos destas.
O SR. RUY CARNEIRO: – Como resolveria,
de momento, V. Exa., a situação financeira do país,
dado que ela revista a delicadeza a que alude o
ilustre colega?
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Fôsse eu
senhor dos destinos do Poder Executivo, não
hesitaria um instante em encetar a construção do
parque ferroviário para exportação do minério em
grande escala. E examinaria também, com
os americanos e os alemães a hipótese
de exportarmos guza, em lugar do minério, até um
certo ponto. Lançar-me-ia ao estudo e pesquisa

do solo e subsolo brasileiros, e a revisão da nossa
pueril legislação a respeito das riquezas do
subsolo. Tomaria o negócio do petróleo pelos
chifres; como touro bravo, elaborando um
movimento nacional de interesse pelo que fazem
os países que fugiram à imbecilidade do
monopólio estatal.
Cumpre pensar, quando se fala do Brasil, em
têrmos de país de conformação geográfica destituída
de maior riqueza.
Nós só podemos prender o nosso homem
ao seu solo, à custa de sérias despesas com as
nossas terras tropicais pobríssimas. Há que
considerar antes de tudo o problema da água, no
qual a Índia, o México estão gastando bilhões de
cruzeiros. Como, porém, gastá-los um país que
não tem sobra de modéstia em sua vida
burocrática? Como organizar a sociedade
brasileira em bases estáveis, um poder político
que despende 10 bilhões de cruzeiros só com
inativos civis e militares – quase tôda esta gente
forte, robusta, môça, ganhando o que recebe à
custa do suor do povo brasileiro, para não fazer
nada? Como ter dinheiro para construir
barragens, canais de irrigação, adquirir fosfatos e
comprar reprodutores para formar rebanhos de
bois, carneiros, suínos, com boa linhagem, um
erário que despende 12 bilhões de cruzeiros de
subsídios com as suas estradas de ferro e três
bilhões com a sua navegação? Onde ir buscar
recursos financeiros, um Tesouro que paga 15 mil
cruzeiros mensais a um môço de convés (entre
fixos e vantagens); 32 mil a um mestre de barca,
na baía da Guanabara e 90 contos a um pilôto
transatlântico; 12 contos a um graxeiro de estrada
de ferro, no interior, e que aposenta bancários,
com 25 anos de serviços, o que quer dizer com
42 ou 45 anos de idade?
Onde já se viu mais selvagem extermínio da
magra riqueza produzida de uma nação, pelos seus
mandatários? O comunismo, que jurou desarticular a
sociedade brasileira, aqui não existe como govêrno,
mas age por infiltração, como uma fôrça do govêrno,
dentro do próprio govêrno.
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Volto sempre a êste caso do petróleo, porque
os que querem fazer dêle uma questão de soberania
nacional,
são
êstes
mesmos
nacionalistas
fanatizados, que exigem as maiores regalias de um
povo que não tem absolutamente com que pagá-las,
senão emitindo cruzeiros, o que quer dizer,
liquidando com a sua moeda.
Por que o Govêrno do Brasil não faz com os
jacobinos petulantes que pedem ao Estado grandes
coisas e oferecem mesquinhos remédios, a que
Stalin fêz com os persas? Em 1945 pretendeu a
União Soviética explorar o petróleo, recémdescoberto na província de Azerbaidzhan. O
Govêrno do Irã se obstinava em não consentir (et
pour cause) o da Rússia penetrar na região do Mar
Cáspio, em território que não era soviético.
Agastado, Stalin cientificou a Roosevelt a resistência
dos persas, à proposição russa de ir tirar petróleo no
Azerbaidzhan com estas precisas palavras, para as
quais desejamos invocar a atenção dos homens
públicos brasileiros:
"Em minha maneira de ver, tôda a nação que
guarda o petróleo nos seus depósitos, impedindo
que êle seja explorado, trabalha contra a paz".
REVOLUÇÃO DIRIGIDA
Teimaram os iranianos em não dar a
concessão que pedia Stalin. Dois anos depois
estalava no Azerbaidzhan uma revolução dirigida.
Eram os russos soviéticos que a urdiram e
provocaram. Impotente para abafar o movimento, o
Govêrno de Teerã teve que se resignar ao surto de
independência de sua província, a qual passava a
gravitar na órbita da União Soviética. Logo se fêz o
contrato da extração, refino e distribuição do óleo,
tudo a cargo da Rússia, que subscrevia 51% do
capital da companhia contra 49% da Azerbaidzhan.
A cada 25 anos os papéis se inverterão. Mas nos
primeiros 25 quem manda em condição de maioria,
são os russos.
Bizarro espetáculo! O Soviet operando em
petróleo
nos
países
estrangeiros,
na
mesma
composição
de
quadros
dos

acionistas que a Standard Oil, a Shell, a Creole e a
Royal Dutch!
Aberto o caminho com os persas, em 1947 os
chineses ficaram na bica. Vitorioso Mao-The-Tung,
Stalin propôs-lhe um contrato a meia: 50% das ações
da companhia sino-soviética para Pequim e 50%
para Moscou. Interrogo os colegas filo-soviéticos, e
que ninguém se constranja, por que a tese do
"petróleo é nosso", advogada pelos nacionalistas
brasileiros, é nímiamente russa, inclusive o teor do
"slogan", mais para uso externo:
– "Que mal haverá que o Brasil faça com
ingleses, americanos, holandeses, belgas contratos
para pesquisa, exploração e refino do óleo, não nas
mesmas linhas daqueles realizados pelos persas e
pelos chineses, porém em muito mais satisfatórias
condições, pois que teremos o total das ações, e só
o lucro dos poços positivos é que dividimos?
Haverá testemunho mais idôneo para um
nacionalista do que a opinião de Vargas, o qual
queria a Petrobrás com a sua concessão, e as
companhias nacionais e estrangeiras com as delas?
Não era ao meu ver perfeito, porque preferia
que a Petrobrás não existisse. Governo não é para
fazer correr a loteria do petróleo.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Com
prazer.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – Julga V. Exa.
que alguém, submetendo-se ao risco dessa espécie
de loteria, sujeito a não encontrar petróleo, possa ter
tal generosidade conosco?
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Basta
que V. Exa. leia os anais das tentativas de
exploração do óleo pelos capitais particulares
entre nós. Ainda há pouco tempo, o Senhor Café
Filho, quando Govêrno, recebeu uma proposta
idônea de trezentos milhões de dólares de capitais
belgas, franceses e italianos, fundidos num
consórcio.
Foi o negócio mais fascinante que vi para o
Brasil. Os poços secos, eram capital perdido pela
companhia, e só os poços positivos eram entregues ao
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Estado Federal, corno propriedade sua. O lucro do
empreendimento só decorria da participação dos poços
gordos. Havia risco, sério, da parte do contratante.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – Então, êles
trabalham arriscando tanto?
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Perfeitamente. Para perfurar: a) poço sêco, ficavam
as despesas sob a responsabilidade da companhia;
b) o poço positivo seria entregue à Petrobrás, que
daria à companhia que o achou, na exploração, a
percentagem de benefício usual na mercado
internacional do petróleo.
Sabe Vossa Excelência, Senhor Presidente,
quanto, em nove anos, as duzentas e oitenta
companhias que exploram o petróleo no Canadá,
despenderam em poços secos, isto é, dinheiro
investido e não remunerado; foram oito poços secos
para um molhado.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Com todo
o prazer.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Ainda recentemente,
no Texas, tive ensejo de assistir a uma perfuração no
Armstrong Ranch. Perguntei aos americanos que
faziam a perfuração a que profundidade se
encontrava a sonda. A três mil metros – responderamme, – adiantando: – Pensa o senhor que os
resultados são sempre positivos? Não.
ADVERSÁRIO HONESTO
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – O colega
é um adversário honesto, gosto da lealdade com que
está falando, e que honra ao Senado. Em nome da
nossa velha amizade, peço a Vossa Excelência que
ouça uma pequena história do meu "fait divers" de
peregrino das Américas.
O SR. RUY CARNEIRO: – "Solicitaria" de
Vossa Excelência que continuasse a contar-nos a
história do Canadá.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Ela é
muito ilustrativa para nós outros. O Canadá, que é
um Estado com cinco bilhões de dólares de orça-

mento, explora todo, mais todo o petróleo na base da
iniciativa privada. O capital aplicado nos negócios do
petróleo já ultrapassa a três bilhões de dólares.
Tendo descoberto o óleo, faz nove anos, e estando
às portas dos Estados Unidos, cuja indústria oferece
inteiro apoio a tôdas as suas iniciativas, os
canadenses só lograram extrair até hoje 350 mil
barris por dia. E o Canadá carece de mais de 600
mil. Se tal sucede no riquíssimo Domínio do Canadá,
imagine-se o que não deverá passar-se na selva
amazônica, sem estradas, sem portos sem mercado
de reposição de peças, ou seja, sem nada que
secunde o homem com os seus instrumentos de
civilização.
O SR. RUY CARNEIRO: – Vamos, volte ao
Texas.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – O caso
do Texas é a história de um brasileiro, hábil
manipulador de negócios e que enriqueceu durante a
guerra, trazendo dos Estados Unidos, peças de
automóveis para vendê-las aqui. Êle nasceu no
interior de São Paulo. Vi-o, uma vez, no aeroporto
aqui do Rio. Terminada a guerra, em 46 passou a
viver nos Estados Unidos. Estabeleceu-se no Texas
onde havia comprado terras. Aconteceu que, nessas
terras, aflorou o petróleo, e êle ficou rico. Aquilo que
lhe custara duas patacas, dava agora para
transformá-lo em pequeno milionário.
Um meu jovem amigo paulista, o Senhor
Horácio Coimbra, o encontrou em San Diego. Êle
mesmo pilotava o seu avião. Perguntou-lhe se
estava satisfeito da vida que levava nos Estados
Unidos. E ele respondeu-lhe:
– "Como não posso deixar de estar? Contínuo
brasileiro, e acionista de emprêsas de petróleo, da
minha e de outras, no Texas, e não quero deixar de
o ser – coisa que não posso ser no meu País. Sinto
pena de ver tão curtas as idéias dos meus
compatriotas".
E é verdade, Sr. Presidente. Idéias e
mentalidades de fundo de galinheiro.
O SR. FERNANDO TÁVORA: – V.
Exa.
dá
licença
para
um
aparte?
(Assentimento do orador) – Creio não ser ne-
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cessário demonstrar que sou nacionalista, como os
que mais o sejam.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Todos
nós o somos. Quem não é pelo bem do Brasil? Há,
porém, nacionalistas farisaicos, que o são para o mal
da pátria.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Desejo
apenas esclarecer que se fala muito em
nacionalismo; entretanto, já declarei, e, agora, repito:
enquanto o Brasil não mudar de sistema na pesquisa
do petróleo, andaremos a remanchar dezenas e
dezenas de anos e nada faremos.
TODOS NACIONALISTAS
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Ficaremos papagaiando, a dizer isto, e isto só, na
ponta do bico: somos aqui, todos, nacionalistas.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Não vejo
motivo para nos opormos a que companhias, com
certo capital, venham explorar nosso petróleo e fazer
suas pesquisas das quais poderão tirar proveito ou,
como na loteria, ter sorte branca. Quem perderá
serão essas emprêsas, e não o Brasil. Por que não
deixar entrar êsses capitais, uma vez que o Brasil
pôde manter a sua soberania – e deve mantê-la seja
a que custo for?
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Estou
ouvindo com especial agrado as palavras serenas e
justas de S. Exa.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite V. Exa. um
aparte?
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Ande,
queira dá-lo V. Exa.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Também sou
nacionalista, mas faço críticas em tôrno do problema
do petróleo.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – V. Exa. é
um nacionalista esclarecido.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Não compreendo
como se possa explorar o petróleo, sem a
participação do proprietário da terra.
VERDADEIRO CRIME
O SR.
Naturalmente

ASSIS CHATEAUBRIAND:
é
uma
espoliação.

–
E'

a miséria que se pratica dentro dos canaviais
baianos.
Mas na terra de V. Exa. se pratica, em
matéria de petróleo, coisa pior. O que se está
fazendo no Recôncavo da Bahia é um crime. A
exploração do petróleo no Recôncavo, tem todos os
traços de um movimento predatório. Se fôsse uma
emprêsa estrangeira que estivesse perpetrando o
que faz a Petrobrás ali, estou certo de que já teria
sido expulsa. Tenta-se equilibrar a procura do que
não se acha, com a exploração intensiva de um
campo que, explorado como vai sendo, dentro de
poucos anos não terá mais que um interêsse
histórico.
Nunca se disse sôbre a Bahia tôda a verdade,
e tampouco sequer uma parte dela.
A opinião pública está sendo ludibriada
acêrca do caso do petróleo do Recôncavo. Não
há porque ninguém se rejubiliar com o que se
passa naquela pobre camada sedimentária. Os
propagandistas da Petrobrás sustentam teses as
mais ridículas como fogo de vistas, para embair
os ingenuos de mentalidade evangélica. O
aumento da produção do Recôncavo, entre 1950
e 1954, foi de 651 mil tambores. Que vale, porém,
esta cifra, se o deficit entre a mesquinha
produção indigena de 32,5 milhões de tambores
salta, quatro anos mais tarde, para 60,8
milhões?
O algarismo acima é de um ridículo atroz. Os
americanos, com a livre emprêsa dentro de casa,
têm uma produção diária de 6,600 milhões e a
Venezuala de mais de 2 milhões. O Perú, que é um
país petrolifero de ontem, esta a caminho de 50 mil
barris diários.
O que são as disponibilidades conhecidas
do Recôncavo? Os seus próprios perítos o dizem:
um ano do consumo nacional! Como, então, se
poderá pensar que dêsse lado é que há de vir a
solução do problema do petróleo nacional? Com
a pressa com que trabalha o monopólio estal, ali,
não haverá nem tempo para amortizar as
instalações fixas, em campo petrolífero de tão
exemplar pobreza! O restante dos poços baianos
pouco ultrapassa de 50 a 60 tambores, quando o
Oriente Médio porá em campo de 5 a 6.000
diários!
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O SR. LIMA TEIXEIRA: – Dou como exemplo a
Bahia. Vários fazendeiros de cana de açúcar foram
grandemente sacrificados pela maquinária pesada que
entrava nas suas propriedades e estragava os canaviais,
e os proprietários das terras não podiam reclamar.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permita o
orador um contra-aparte. Pelo Código de Minas, o
proprietário pode explorar o subsolo de que é dono.
Se não tem, entretanto, recurso, nem competência
para fazê-lo por conta própria, o govêrno dará
concessão àqueles que estejam habilitados. Essa a
diferença. Pelo fato de o senhor de uma terra não
poder explorá-la, o govêrno não deixará o subsolo,
rico de veios, inculto, sem aproveitamento.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Não me oponho a
tal orientação. Defendo apenas o princípio de que o
proprietário da terra devia receber um "royalty" do
Estado, pois tais pesquisas sacrificam muitas vêzes
a lavoura de que vive; o pasto de que necessita para
o gado, sem que lhe seja paga qualquer indenização.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Nada mais
odioso e injusto. E' contra a nossa tradição liberal.
Aqui, porém, desde a nossa Revolução bôba
de 30, só se legisla sôbre o subsolo, em têrmos de
absolutismo estatal.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sabe o nobre colega
que ao ser concedida a permissão, a lavoura é
prejudicada. Dela, muitas vêzes, vive o dono da terra.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Quando o
govêrno autoriza a exploração, quando confere a
concessão, o proprietário do solo é indenizado.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Permito-me comunicar ao nobre orador
que faltam dois minutos para o término da hora do
Expediente.

consente na prorrogação regimental da hora do
Expediente, a fim de que o ilustre Senador Assis
Chateaubriand possa concluir seu brilhante discurso.
O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de
ouvir o requerimento formulado pelo nobre Senador
Ezechias da Rocha.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Continua com a palavra o nobre Senador
Assis Chateaubriand.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – E' mais
um tupiniquim que me desvanece na Casa com a
indefectível simpatia com que me distingue a taba
inteira. O Senador Ezechias da Rocha pertence à
gloriosa linhagem dos caetês. E' um dos meus
ramos, e dêle me ufano. Os corsários Gondins
misturaram com êles o sangue na Ilha de Itamaracá
e no Cururipe. Devoramos juntos, o Senado,
Ezechias e eu, o primeiro bispo do Brasil. Aí principia
a nossa consciência de nacionalidade. E' a primeira
reação amarela contra a ocupação portuguêsa como
fixada a "Revista Antropófaga", editada pelo nosso
"Diário de São Paulo" em 1929.
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – E muita
honra ser irmão do grande Assis Chateaubriand, que
tem uma das maiores culturas dêste País.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Não
tenho palavras para agradecer a V. Exa. tão elevado
julgamento dos meus modestos dotes de polemista
de província.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite o nobre
orador que eu conclua o meu aparte. Quando me
referi à não participação dos proprietários das terras,
foi para citar o caso de emprêsas como a Petrobrás,
qual se localiza em uma fazenda, sem que o dono da
PROTESTO DOS LAVRADORES DE AÇÚCAR
terra receba qualquer indenização pelos estragos
causados à lavoura. O fazendeiro não pode produzir
O SR. EZECHIAS DA ROCHA (pela porque suas terras foram ocupadas pelos
ordem): – Sr. Presidente, requeiro a Vossa funcionários da Petrobrás e pelas máquinas
Excelência
consulte
a
Casa
sôbre
se enviadas para exploração do subsolo.
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O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Não nos
surpreende a acusação que V. Exa. formula contra a
Petrobrás.
Êsse protesto já o vi formulado por dezenas de
lavradores de açucar do Recôncavo. Os funcionários
da companhia se estabelecem numa propriedade,
em busca do lençol de óleo, danificando canaviais,
sena dar maior satisfação aos seus donos. Por que
tanto desprêzo pelo interêsse alheio? Simplesmente
por se tratar de uma autarquia, explorada por
delegados do Executivo, que entendem tratar os
pequenos fornecedores de cana baianos com a
insolência a que se refere o honrado Senador Lima
Teixeira.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – São êsses prejuízos
que devem ser indenizados pelos concessionários.
FALSO TERRENO
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Voltando,
Senhor Presidente, ao debate em tôrno do petróleo,
quero chamar ainda uma vez a atenção dos colegas
para o falso terreno em que estamos colocando a
exploração desta e outras fontes de riqueza do
Brasil. Os pruridos dos autores das nossas metas
nacionalistas, só têm procurado criar elementos de
perturbação da economia do País. Estamos em
nosso tempo, mais do que em qualquer outro, não
num mundo de independência, mas sim de
interdependência (e assim falava F. Roosevelt em
1936, aqui, e, entretanto, há brasileiros que só vêem
em risco a nossa soberania, tôda vez que se trata do
Brasil extrair petróleo, como o fazem tôdas as
nações civilizadas.
A própria Rússia Soviética, Senhor Presidente,
ainda em 1922 concedia concessões de petróleo a
cidadãos norte-americanos. Percival Farquhar
recebeu, em Baku, uma concessão de óleo,
concedida pelo Soviet, ao tempo de Lenine. A China,
há pouco, autorizou, por sua vez, uma concessão à
Russia. O Partido Comunista, que combate os
Estados Unidos aqui dentro, resolveu tomar a nação
ao lado de quem fizemos duas guerras, no maior
espírito de camaradagem, para inculcá-la ao nosso
povo, como o dragão que vem beber o petró-

leo do Brasil e roubar-lhe a independência. E há
brasileiros parvos que acreditam nessas alicantinas
da grei moscovita.
O total do petróleo queimado pelo mundo
afora, atingiu no ano de 1955, a 788,3 milhões de
toneladas; os Estados Unidos com 369 milhões; o
Oriente Médio com 160 milhões; as Caraíbas 137
milhões e o Extremo Oriente, 18,7 milhões. Em tôdas
as regiões dessa imensa orbita de exploração
petrolífera, só o pobre México faz exceção à regra.
Em todos os outros países a questão do óleo se
acha aberta à exploração de todos os povos
baseados nos negócios no sistema da liberado das
transações, tôda gente fugindo às complicações do
nacionalismo. Alemanha, Inglaterra, França, Estados
Unidos, Venezuela, Espanha, Holanda, Persia,
Estados do Golfo Pérsico, ninguém cai na toleima
jacobina em que pateja o nosso Brasil matuto, o
nosso Brasil de pacóvios, o nosso Brasil de manueis
à assa ôvo, de senhores Anastácios, chegados de
viagem!
O total acima, comparado com o petróleo
escravisado da Europa Oriental da Russia soviética e
da China, é uma cifra colossal.
Veja a Casa, qual a cifra do petróleo da
escravidão nacionalista comunista: 84 milhões. E isto
porque, países como a Polônia, a Rumânia e o
Azerbaidzhan se encontram sob o jugo do
imperialismo eslavo.
O SR. RUY CARNEIRO: – Muito bem!
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Vale a
pena oferecer balanço à situação do Domínio
Canadense, como produtor de óleo, dentro do
continente:
RELAÇÕES EXCEPCIONAIS
As relações entre o Canadá e os Estados
Unidos são de uma natureza excepcional: não existe
mesmo no mundo nada de semelhante. Trata-se de
fato de dois povos irmãos, saídos efetivamente de
uma mesma origem colonial, tendo vivido, esquecese muito, 150 anos juntos antes da secessão dos
Estados Unidos e recebido em herança dêsse
passado a mesma fé no "self-government" de-

– 515 –
mocrático, bem como o patrimônio comum de uma
civilização americana, que êles saberiam se unir
para defender. A consequência é uma intimidade
natural, uma completa familiaridade, cuja circulação
do sangue fôsse comum.
Não é uma simples expressão geográfica,
afirma-se que o Canadá é norte-americano: os
signos visíveis e as repercussões dessa unidade
norte-americana são ilimitados. Mesma estrutura
material que nos Estados Unidos, costumes
inteiramente identicos, mesma maneira de trabalhar
nos escritórios e nas usinas: mesmo modo de se
distrair. O Canadá prefere o cinema americano, o
rádio americano, os sports americanos, os jornais
americanos. Numa enquête recente, realizada em
Kingston (Ontário, verificou-se que, dos 84 jornais e
revistas ali lidos, 15 sòmente eram inglêses ou
canadenses.
Na vida corrente, cada província canadense
mantém relações mais estreitas com o Estado
americano vizinho que com outras províncias
canadenses. Formam-se, assim, famílias naturais,
que ignoram as bandeiras, Nova Inglaterra e
províncias atlânticas, Michigan e parte ocidental do
Ontário, Colômbia Britânica e Norte-Oeste Pacífico
americano. Pois bem, a despeito de tôda esta
intimidade, em que pese o fato de se beneficiar de
maneira total dos capitais e da técnica dos Estados
Unidos, o Canadá não obstante ter descoberto o
petróleo a grande escala já há quase dez anos em
desenvolvê-lo, graças a uma inversão maciça de
US$ 3.000.000.000, apenas agora é que o país
conseguiu produzir petróleo suficiente para a metade
do seu consumo.
Se não, vejamos as datas e as cifras: o
petróleo foi descoberto em Leduc, em Alberta, em
fevereiro de 1947. De 1947 a 1955 a indústria
petrolífera aplicou no Canadá US$ 3.000.000.000,
– US$ 1.800.000.000, em trabalhos de exploração
e desenvolvimento, e US$ 1.200.000.000 na
refinação, transporte e distribuição. A produção em
1955 foi da ordem de 350.000 barris diários,
para um consumo de 600.000 barris por dia. Do
total das inversões, aproximadamente 66% –

US$ 1.800.000.000 é de origem norte-americana,
sendo de 280 o número de companhias em
atividade.
Os gastos em poços secos no Canadá
Ocidental têm sido da ordem de US$ 50.000.000 por
ano. A média anual dos gastos no petróleo
canadense, em 1954 e 1955 foi de US$
3.400.000.000; mais de US$ 31.000.000 por dia.
Vejo que fatigo a Casa e a sua benevolência,
com a exposição de tantos dados. Que a sua
paciência me tolere um ligeiro apanhado em relação
à Argentina:
Os oponentes da colaboração particular
costumam apontar a Argentina como exemplo de bem
sucedida exploração governamental do petróleo, mas
o estudo detido dos fatos mostra quão injustificável e
apressada é tal conclusão. O petróleo foi descoberto
na Argentina pelo Govêrno Federal, num poço aberto
em procura dágua, na árida região de Comodoro
Rivadavia. Até 1919, as inconveniências do Código de
Minério Argentino tornaram não atrativa, para os
interêsses
particulares,
a
participação
no
desenvolvimento da produção local que, por isto, foi
quase insignificante nesse período. Em 1919, as leis
argentinas tornaram-se um tanto liberais, várias
companhias petrolíferas estrangeiras obtiveram
concessões, e essa atividade imprimiu novo ritmo à
pesquisa do petróleo por parte de todos os
interessados, inclusive a repartição governamental.
Em 1924, a Administração Irigoyen resolveu
impedir a expansão das companhias particulares, e
criou uma lei de reserva, que guardava para o
Govêrno quase tôdas as restantes possibilidades
petrolíferas do país. O Govêrno, por seu órgão
especializado, em muitos casos seguiu no encalço
das companhias que desenvolveram as suas
concessões, e começou a perfurar nas vizinhanças
dos poços produtores por elas descobertos.
Já em 1921, as emprêsas particulares produziam 1
5% do crescente potencial produtivo de petróleo
da Argentina e em 1924 concorreriam com 25%
da produção. Se bem que inibidas, por lei, de
aumentar eficazmente a área das suas concessões, a
partir de 1924, conseguiram as companhias al-
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cançar a metade da produção total da Argentina em
1931, e no período de 1931 a 1938 sua produção
representava mais do que a metade da capacidade
produtiva, total daquela República vizinha. As
pequenas e limitadas áreas, facultadas à iniciativa
particular na Argentina, as quais uma legislação
restritiva não permitiu acrescentar novas áreas
desde 1924, fizera com que, antes de 1938 –
alcançado, o máximo desenvolvimento potencial
dessas áreas – diminuísse a produção particular,
comparada com a da repartição petrolífera oficial, a
qual tinha todo o território argentino ao seu dispor,
para pesquisa e lavra. A despeito de ter o Govêrno
argentino reservado para si todos os terrenos
atrativos e despendido quantias consideráveis em
pesquisas intensas, as companhias ainda hoje
concorrem com 15% da produção total de óleo da
Argentina, extraída de uma área que representa
menos da milésima parte das áreas reservadas ao
Govêrno. Em outras palavras, a produção diária da
Argentina, em 1954, foi em média 81.000 barris, dos
quais 12.000 foram e ainda estão sendo produzidos
pela iniciativa particular, isto é, Cia. Argentina de
Petróleo, Cia. Rio Autel "El Sosneado (ambas de
capital argentino), Diadema Argetina S. A. de
Petróleo Shell e Esso Produtora de Petróleo S. A.
(Standard Oil Co. of New Jersey).
O êrro da política petrolífera argentina é
demonstrado pelo fato daquele país ainda não ter
conseguido até hoje produzir mais de 55% de seu
consumo normal, e continuar dependendo da
importação diária de cêrca de 75.000 barris de
produtos petrolíferos. Pode-se afirmar, sem
precipitação, que se a Argentina não tivesse impôsto,
em 1924, uma política restritiva à indústria
petrolífera, ter-se-ia bastado a si mesmo nesse
produto, em 1934, ao passo que na atual situação é
de duvidar que a produção argentina jamais baste
para o seu consumo normal.
Vendo, na Argentina, assim, vamos nós cair
aqui na patetice de fazer o jôgo dos russos na
luta do petróleo, com os americanos! E dela não
saímos até hoje, nécios que somos. O êxito da
propaganda russa para que o Brasil não ti-

vesse petróleo, é aqui maior do que a urgente
necessidade dos combustíveis líquidos pelos
brasileiros. Nosso fanatismo nos transformou em
lamentáveis faquires, jejuando um artigo de que
muito carece a economia nacional.
Lá fora, existe tanto petróleo já descoberto, e
em tão satisfatórias condições de exploração – que o
provável do Brasil só interessa às companhias que
estão aqui, com os seus equipamentos de
distribuição. Oriente Médio está em condições de
suprir amanhã a Europa de qualquer deficiência que
venha a ocorrer nos Estados Unidos ou na
Venezuela.
Encontra-se tanto óleo disponível nos campos
petrolíferos vizinhos ao Gôlfo Pérsico, que o
Presidente Kubitschek recebeu proposta da entrega
de duas refinarias pagáveis a longo prazo, contra um
contrato de compra de óleo de Kuwelt, por certo
número de anos. Não se contesta que o episódio de
Suez reacendeu o interêsse pelo Brasil, até como
mercado internacional. Mas essa condição não é a
preponderante. O Oriente Médio dá do seu subsolo o
petróleo que o homem branco carece no Ocidente.
Ocorreu, porém, o distúrbio em Suez e o homem
ocidental se fecha em copas para o lado do canal,
pretendendo soluções atlânticas do problema do
abastecimento do seu combustível líquido. Nossa
desgraça é que não sabemos tirar partido do
momento.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – V. Exa.
tem a palavra.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Acabo
de chegar e infelizmente não pude ouvir seu
brilhante discurso desde o princípio.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – A
ausência de V. Exa. já foi devidamente deplorada.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Tenho a impressão de que cheguei numa ocasião
agradável, quando V. Exa. revelava tópico de
conversa tida com o eminente Presidente da
República. Concordo com o nobre colega que
uma das coisas mais baratas, e que existe
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em quantidade intensa por todo o mundo é,
realmente, o petróleo bruto.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Há
superabundância de cru – não resta dúvida, e isso
explica o pouco interêsse que se observa em tôda
parte pelo nosso, ainda em estado potencial.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
...provém da circunstância de uma ameaça potencial
da Rússia aos centros petrolíferos do mundo, que
estão mais próximos dela.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Que
estão muito mais ao alcance dos bombardeiros
russos que dos americanos, embora os americanos
e os inglêses tenham um cinturão de aeroportos em
tôrno dêle, e também outro das alianças políticas
asiáticas.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permita-me dizer a V. Exa. que não discuto a
questão sob êste aspecto. Não tenho a mesma
impressão de V. Exa. O interêsse das companhias
petrolíferas prende-se muito mais às conveniências
material-econômicas, direi mesmo, comerciais, do
que às razões de ordem estratégica que V. Exa.
invoca; mesmo porque o contrário seria a confissão
do ilustre colega, em plenário, de que os Estados
Unidos da América do Norte, o grupo da NATO, ou
quaisquer
fôrças
organizadas,
não
terão
absolutamente capacidade militar para enfrentar a
Rússia, seja na África, seja na Europa.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Entramos
agora num plano estranho ao debate.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Vossa
Excelência sabe que sou soldado raso nesta batalha.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Não
discuto questões das quais não entendo, mas
quero declarar que não disse que a Rússia é
invencível na África e na Europa. O que tenho
sustentado aqui e fora daqui, é coisa diferente.
Digo sempre que a infantaria russa, ainda hoje tem
poder para com as suas quatrocentas divisões,
atacar, e ocupar a Europa continental, antes que
possam fazê-lo a tempo, os nossos aliados.
Como aconteceu com os japoneses em Pearl

Harbour, na guerra terrestre de amanhã, na Europa,
o primeiro round ganharão os russos.
Voltando ao tema do petróleo, insisto em
declarar que não consigo ver qual o interêsse que têm
as companhias estrangeiras dêsse combustível, aqui
estabelecidas, em dificultar ou impedir o acesso dos
brasileiros às jazidas de onde êle possa jorrar.
Instaladas no Brasil, com capitais enormes para
distribuição do óleo, por que iriam elas comprometer a
solução de um problema que outros poderiam
resolver? Ao contrário, pois, uma forma lógica e leal
de raciocínio nos induz a afastar o argumento pueril
do dicionário comunista, segundo o qual o Brasil não
achou óleo no passado porque tal não queriam os
grupos estrangeiros aqui instalados. O raciocínio é tão
infantil que não paga a pena discutí-lo. Desanima, ver
um arsenal ardente de patriotismo e de boa fé deste
na consciência imaculada de tantos brasileiros, gasto
com causa tão ingrata, qual a de se dar petróleo ao
Brasil, exclusivamente pela mão dos brasileiros. Eu
penso no que poderiam dinamizar os nossos
governos, para dar saúde à nossa gente, extinguindo
as endemias evitáveis e curáveis, e para isso
dispendendo apenas os recursos que já empregou até
hoje, sem proveito correspondente, a Petrobrás.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Pior
que estas endemias é o sangue-suguismo
internacional, que dessora o liquido vital do nosso
povo e, mais grave que isso, que avilta e ludibria a
nossa gente.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – A
questão, para os homens de sensibilidade, assume
aspecto mais delicado, quando se verifica o
contraste entre a prosperidade financeira insolente
de uma entidade, como a Petrobrás, a qual nada
descobriu até hoje de positivo em matéria de
petróleo, e o quadro sinistro apresentado pelo Brasil
de endemias rurais e urbanas, que envergonham os
nossos níveis de civilização. Se existem capitais,
internos e externos decididos a correr o risco do
petróleo, entreguemos-lhes esta tarefa, e vamos
trabalhar pela higidez do povo brasileiro. Quantos
milhões
de
kilowatts-hora
perdidos,
não
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significam populações pesteadas e deprimidas, física
e moralmente, como as nossas?
Em quanta amargura não deverá engolfar-se,
uma consciência de brasileiro, tomando o panorama
de inferioridade política e intelectual do país, neste
epísodio trivial do petróleo.
ENDEMIAS
Quer a Casa saber quais são as endemias
evitáveis ou curáveis, sem que tenhamos recursos
para os combater e dominar? Começam pelas
verminoses em geral. Há 46.918.282 indivíduos que
são portadores de vermes (88,4%), na população
brasileira, recenseada em 1950. Dêsses, 20,5
milhões (39%) têm ancilostomideos.
Para que comentar o vasto hospital que
significam estas cifras?
Outra é a hidratose. E' uma tênia do cão, que
penetra no organismo do homem e do animal.
Cachorro, homem e galo vivem, no sul, em
promiscuidade. Sabe-se o amor que o homem do
campo, no Brasil inteiro, nutre pelo animal. Todos
nós somos amigos e comensais dos animais, 10,2%
dos dez milhões de bovinos de população animal do
Rio Grande do Sul, e 31,5% dos dez milhões de
bovinos e 13,1% dos suínos são infestados. A
hidratose invade lentamente o território nacional,
sem uma barreira sanitária, não que a erradique,
mas pelo menos que faça contrair-lhe a invasão.
A malária encontra a primeira campanha
contra ela, na jornada encetada por Antonio
Periassué, no Pará, em 1909. Farquhar, em 1910,
contrata Oswaldo Cruz para fazer o saneamento da
Madeira-Mamoré. Belizario Pena, em 1918, enceta
uma campanha no Distrito Federal. Organiza-se o
Serviço de Saneamento Rural, que Carlos Chagas
incorporou ao Departamento Nacional da Saúde. Em
1922, a Fundação Rockefeller principia estudos na
Baixada Fluminense que é, na travessia para
Petrópolis, a nossa Campanha Romana. Formam-se
aí os primeiros malariólogos. Em 1927 a 1929
realizam-se as primeiras obras de engenharia
sanitária em Vigário Geral e Santa Cruz. Lafayette

de Freitas e Belizario Pena são os campeões dessa
jornada. Em 1931, o gambiae irrompe no Nordeste,
onde permanece mais de 9 anos provocando uma
quase que hecatombe no Vale do Jaguaribe.
Mas êsses eram movimentos espasmódicos
descontínuos e destituídos de âmbito nacional.
A fase da tentativa de erradicação da malária
do Brasil, data de 1941. E' criado o Serviço Nacional
da Malária, o qual foi incorporado êste ano, há
poucos meses, ao Serviço de Endemias Rurais.
E' uma pesquisa para dez anos. Há por
dedetizar cêrca de quatro milhões de casas e realizar
trinta milhões de dedetizações.
Por estas cifras se verifica o que ainda há por
fazer no campo da malária, o que não se empreende
por falta de recursos. Para cavar poços secos, por
conta da Petrobrás, existem bilhões de cruzeiros.
Para pagar um pessoal mais do que inutil, nessa
companhia, mais de um bilhão de cruzeiros.
Agora, verbas para acabar de debelar uma
endemia como a malária, só escalando pequenos
orçamentos pelo prazo de um decênio.
Vejam a bouba. São quatrocentos mil os
boubativos, em 16 Estados da Federação. E' uma
doença peculiar às zonas tropicais e subtropicais.
Domina a "área da Sombra". Mutila e deforma o
doente. E' contagiante, e por isso existem
1.200.000 brasileiros ameaçados pela bouba, que é
a moléstia da pele e dos ossos das populações
rurais pobres.
O bócio endêmico se acha entre nós
identificado desde o século passado. Von Martius o
descreve:
"As vêzes o pescoço fica tomado pela
inchação, dando a essa pobre gente ignorante e,
na maioria, de côr, uma desagradável aparência.
Parece, porém, que, no país, se considera o
bócio mais embelezamento do que pròpriamente
deformação, pois não é raro ver-se mulheres com
monstruosos bócios enfeitados de correntes de
ouro ou prata a se exibirem, de cachimbo à bôca,
ou com fuso de fiar na mão, sentadas diante de
suas casas. Negros, brancos e mamelucos,
que formam a maioria da população, sofrem
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dêsse mal, sendo que, entre os brancos, as
mulheres apresentam-no em maior frequência que
os homens. As causas dessa deformação conclui
Von Martius, parecem ser, aqui, semelhantes às
apontadas em outros países".
A atenção para o bócio só é despertada pelas
autoridades, depois que Carlos Chagas revela o
tripanosomia
americano.
Erradamente,
alguns
pesquisadores, tentam encontrar uma relação entre a
moléstia de Chagas, produzida pelo "barbeiro" e o bócio
endêmico, que é uma moléstia de carência alimentar.
Ela acarreta a debilidade mental e a surdo-mudez, com
a degeneração física de gerações sucessivas.
Spix e Saint Hilaire o conheceram em Mato
Grosso e Goiás. O aumento da tiróide é visível nas
pessoas. A incidência do bócio nas crianças de idade
escolar dá para impressionar: Mato Grosso tem
58,9%; Território do Acre, 46% Minas Gerais, 34%;
Goiás, 34%; São Paulo, Rio de Janeiro e Santa
Catarina, 28% e o Distrito Federal, 21,4%!.
A doença de Chagas é um problema sanitário e
de difícil solução, por ser disseminada nos distritos
rurais. A sua gravidade se traduz pela inexistência de
terapêutica eficaz. Há que combater, portanto, o
agente transmissor. E' uma campanha que exige
amplos
recursos
financeiros,
por
reclamar
investigações epidemiológica, clínica e parasitológica
em todos os Estados infestados e que são Minas, São
Paulo, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul,
Ceará, Bahia, Pernambuco, Paraná e Santa Catarina.
Carlos Chagas dizia a respeito do "barbeiro" e
o mal por êle produzido: "representa, em nosso país
um dos problemas sanitários de maior relevância,
ligado aos mais altos interêsses econômicos e ao
aperfeiçoamento progressivo da nossa raça nas
zonas rurais".
Onde, porém, os meios para o ataque a êsse
inimigo tão disseminado?
De esquistossomose existem três milhões de
brasileiros infestados. O caramujo, que é o transmissor
da doença, se encontra até aqui no Rio de Janeiro e
em Niterói. A represa da Pampulha o tinha no seu lago
artificial, hoje esgotado pela ruptura da barragem. No

Distrito Federal, infestação se verifica em
trabalhadores de hora principalmente nos que se
dedicam ao cultivo do agrião.
Mais outro grave problema sanitário: o
tracoma. As estatísticas registram 1 milhão e 300 mil
tracomatosos, espalhados pelo Brasil todo. Os
grandes focos se encontram em 14 unidades da
Federação. No meio rural onde avulta o pauperismo,
o tracoma exerce ação devastadora.
Quem pensa que a peste bubônica foi
erradicada do Brasil? Ela existe ainda em focos
endêmicos. Em Triunfo, Pernambuco, havia, faz
pouco, dois mil casos. Morreram oitocentas pessoas.
E a febre amarela silvestre?
Ela subsiste no campo, e ainda em 1955
confirmaram-se dez casos no Pará, nos Municípios
de Castanhal e Inhangape. Existe um programa de
vacina de 10 milhões no Ministério da Saúde, para a
febre amarela silvestre. Esta modalidade da infecção
amarílica não é transmitida pelo mosquito urbano,
pelo "Aedes aegypti", que é a stegomya, encontrada
ainda em 1955 na zona rural da Bahia.
135 ANOS DE INDEPENDÊNCIA
A independência desta terra não é de ontem.
Ela tem 135 anos. Até hoje soubemos e pudemos
viver com centenas de companhias estrangeiras,
explorando as mais diversas formas de atividade de
uma comunhão, inclusive serviços públicos. Não se
conhece um arranhão praticado por nenhuma delas
na soberania do país. E têm os nossos governos
feito a tôdas as maiores injustiças, infligindo-lhes
boçalmente tratamentos desiguais e desumanos,
aliás também em nosso detrimento, porque
desencorajam bilhões de dólares e milhões de libras,
que aqui estariam, se outros fossem nosso senso de
govêrno e a nossa noção de responsabilidade para
julgar, pelo menos equitativamente, os interêsses
legítimos de quantos aqui vieram trabalhar conosco
pela prosperidade do país.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permite V. Exa. mais um aparte?
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O SR. FERNANDES TÁVORA: – O nobre
orador dá licença para um aparte?
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – O nobre
Senador Kerginaldo Cavalcanti já me havia solicitado
o seu aparte, em primeiro lugar. Ouvirei a seguir, o
nobre colega com todo o prazer.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Agradeço a V. Exa. ter-se lembrado do meu pedido,
com a fidalguia que lhe é costumada. Desejo apenas
declarar que a referência, de tão brilhante orador,
que o Brasil seja um hospital, muito maior que no
tempo de Miguel Pereira, só pode ser considerada
como figura de retórica.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Por que?
Então o ilustre colega nunca viajou como eu o tenho
feito, o nosso interior?
Da leishmaniose existem 25 mil casos em São
Paulo. Não foi até hoje erradicada e a brucelose que
é uma doença do gado continua sem ser inquietada,
malgrado ela se transmitir ao homem.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – Dá realmente
para impressionar a enumeração minuciosa que faz
V. Exa. de tantas endemias evitáveis que infestam os
brasileiros, como a brucelose, filariose, o bócio, o
mal de Chagas, a malária, o tracoma, a bouba, a
leishmaniose, a esquistossomose e outras.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – O bócio,
meu caro colega, é também uma moléstia urbana.
Ela não se oculta no campo. No Recife existem
oitenta mil pessoas atacadas de bócio. Nas praias do
Rio de Janeiro, como ali adiante no cais do pôrto, êle
é encontradiço. Não temos dinheiro para enfrentar
este museu de calamidades, enquanto que a
Petrobrás dispõe de mais de 1 bilhão de cruzeiros
para sustentar onze mil empregados, sendo grande
parte dêles um corpo parasitário no serviço da
nação.
O SR. FILINTO MULLER: – V. Exa. citou há
pouco a pior para mim das nossas endemias: a
esquistossomose, que ataca o Nordeste.
O
SR.
ASSIS
CHATEAUBRIAND:
– E já também o centro e o Sul. O

lago da Pampulha contaminou muita gente em Belo
Horizonte. A moléstia desceu com os trabalhadores
do norte e do nordeste de Minas, que vieram
dedicar-se às obras daquele açude artificial. Eu
mesmo, que sou nordestino, não sei como pude
escapar à esquitossomose pela quantidade de vêzes
que me banhei no Beberibe, em Pernambuco, até
1917, nas duas praias do Morais e do Passarinho.
O SR. RUY CARNEIRO: – E' tenebroso o
efeito da esquitossomose, especialmente, em Minas
Gerais, na zona de Araxá.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – O que é
deplorável, porém, Senhor Presidente, não é só que
existam tais moléstias, senão que devastando-nos
tôdas elas, os governos encontrem dinheiro para pagar
as fantasias do petróleo e se vejam inibidos de eliminar
tão alastradas endemias da coletividade brasileira.
Êste país tem 1 milhão de casas infestadas
pelo "barbeiro", em largos tratos de terra,
principalmente em Goiás, Minas e Mato Grosso. A
pequena barata pela noite a dentro suga o sangue
do caboclo e lhe injeta o germe de que ela é
portadora.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – É o bocoló
do Nordeste.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – E' o bócio
tão comum nas cidades de Goiás que um guarda
sanitário, recém-chegado dali, narrou-me êste
episódio que confirma o fato. Ao chegar o Dr. Mário
Pinotti, uma tarde, numa casa de uma cidade daquela
província, defrontou uma môça, a qual se apressou
em saudá-los com estas palavras, na porta da rua:
– "Mamãe, aqui está um moço de pescoço
fino".
Era o Dr. Pinotti para aquela criatura a
exceção, de tal modo o perfil do homem de bócio ali
constituia a regra, inclusive ela que tinha o seu
papinho.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V.
Exa. mais outro aparte?
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Com
muito prazer.

– 521 –
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Contou-me
um mineiro que numa cidade infestada pelo “papo”,
como ali é chamada a moléstia, um cidadão lhe
confessara seu desgôsto, pelo fato de não possuir a
môça, de que êle gostava, também um “papinho”.
(Riso).
MILHARES DE MORTES
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Confirmo
o que diz o honrado Senador Távora: há milhares de
brasileiros que morreram, no interior, nas idades de
14, 18, 20 e 25 anos, vitimados pela miocardite. Só o
médico especializado no “Mal de Chagas” é capaz
de identificá-lo. O “barbeiro” ataca a vítima, injeta-lhe
no organismo o germe da moléstia e o órgão mais
atingido é o músculo cardíaco e, dêste, o miocárdio.
E’
comum,
naquelas
zonas,
falecerem,
repentinamente, jovens de 18 anos com a vida
destruída pelo “barbeiro”.
O SR. LINO TEIXEIRA: – O infestado não
dura mais que cinco anos.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Dura mais.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Afirmavase antigamente, que o mal de Chagas e o bócio, por
deficiência alimentar, eram moléstias do planalto. As
enxurradas carregavam o iôdo contido na terra, e
seu desaparecimento possibilitava a aquisição e a
expansão do bócio nas populações, em virtude da
pobreza do iôdo no organismo.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Esta é outra
espécie de bócio – o de carência – diverso do mal de
Chagas, provocado pelo “barbeiro”, que é de caráter
infeccioso.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Há um
bócio proveniente da subalimentação, e outro
oriundo de um germe, depositado no corpo humano
pelo “barbeiro”.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Exatamente. E todo
o povo do Nordeste é subalimentado.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
O litoral do Estado do Rio, o interior
de São Paulo e seu litoral, apresen-

tam elevado índice de individuos atacados de bócio –
o bócio de carência.
Senhor Presidente, os nacionalistas, os
jacobinos brasileiros, que se servem de pretextos em
vez de razões para hospitalizar até o capital privado,
na solução do problema do óleo, não vêem nada
disso, não atentam para as vantagens de um Brasil
enriquecido, com a sua população higienizada e as
endemias rurais – tôdas evitáveis e curáveis –
extintas.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – E’ verdade.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Para realizar
êste sonho precisamos de muito dinheiro; do
contrário, jamais acabaremos com as endemias.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Como
pensar uma nação em elevar o seu “standard” de
vida, com massas demográficas, nas condições que
venho de descrever?
A economia nacional se acha em estreita
dependência dos níveis de saúde da sua população.
Que produção se pode esperar de massas obreiras
incapacitadas de sustentar pelo menos as antigas
posições do país, no jôgo das fôrças econômicas
mundiais? O Estado, todo o dia aumenta as
intervenções na órbita das atividades privadas,
esquecido de que o limite de funções específicas que
lhe cabem está em seu poder para dar saúde,
educação e bem-estar ao povo, estimulando vínculos
de convivência, cada dia mais estreitos, no meio
social, graças à espontaneidade com que os
cidadãos cumprem suas obrigações, na base do
respeito aos direitos de cada um.
A começar do petróleo, as restrições que a
vontade onipotente do Estado cria todo o dia à
liberdade de trabalho do cidadão só têm consequências
funestas. Os metodos do Govêrno Brasileiro, no campo
econômico, são as mesmas normas do Estado
ditatorial. Quando um povo sucumbe, como vai
sucumbindo êste nosso, ao punho de ferro do Estado,
providência nos golpes que êle desfecha às suas
liberdades econômicas, as outras, as liberdades
políticas, já receberam os germes violentos que
deverão exterminá-las em sua totalidade.
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O SR. FERNANDES TÁVORA: – Vossa
Excelência está certo. E’ a lei da história.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – E’ uma
grosseira inverdade, ao lado de uma mesquinha
impostura, o dizer-se que as companhias
estrangeiras de óleo usurparam ao Brasil as
oportunidades que êle teve no passado de descobrir
petróleo.
Eu já afirmei à Casa que o petróleo só passou
a interessar o mundo a partir da última guerra
mundial. Basta tomar as míseras quantidades do seu
consumo, em 1939 e hoje.
No Brasil, a Standard Oil teve a sua pequena
refinaria com ordem de desmontar do Govêrno
Vargas, e a sua concessão de pesquisa cassada,
logo depois de 30.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Por isso
mesmo adquiriu grandes áreas de terra.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – O
interessante é que nesse longo período não
encontrou petróleo.
TERRAS SECRETAS

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – E insisto
em dizê-lo: a superioridade das armas que tenho se
revela a todo o instante à Casa. Posso esmagá-los,
com rolos compressores russos. Não há entre nós
nacionalistas que possam sustentar conosco, os da
livre emprêsa, um debate com armas iguais, neste
terreno. O solo lhes foge dos pés. Os aços das
espadas se rompem. Os tiros das garruchas voam
pelas culatras. Cada etapa da controvérsia
demonstra o lado fraco do adversário e quão
desarmado. Trema V. Exa. e reze três Padresnossos, antes de me desafiar aqui. Tenho bons setes
para triunfar.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Sabem
Vossas Excelências que, durante trinta anos,
andaram os americanos pesquisando petróleo no
Amazonas. Não o encontraram. Veio um pastor
protestante, trazido pelo Deputado João Botelho – foi
quem me contou o fato – e afirmou: – “Em Nova
Olinda há petróleo”. O então Presidente Vargas
impressionou-se, mandou pesquisar...
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – O que V.
Exa. acaba de nos revelar fica para a história mística
do petróleo. Não sei quando é que tivemos
americanos pesquisando óleo na Amazônia. E’ uma
novidade para mim, e gostaria de melhor esclarecêla, inclusive acêrca da mágica de Nova Olinda,
produzida pelo feiticeiro Vargas. De concessão, só
sei a da Cia. Geral de Petróleo Pan-Brasileira,
constituída em 2-9-1930, subsidiária da Standar Oil
(N. J.).
Desenvolveu atividades de reconhecimentos
geológicos nos Estados de São Paulo e Paraná
(Botucatu, Piraju, Tibagi, Ribeirão Claro, Rancho
Alto, Guareí).
A autorização de pesquisa foi concedida em
1940, depois que os direitos do subsolo foram
declarados de propriedade da nação, pelo Decretolei nº 366, de 11 de abril de 1938.
Esta companhia foi dissolvida em 13 de junho
de 1941.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – O
honrado Senador Távora acaba de nos confessar
uma novidade. Não sei onde se encontram as
terras secretas da Standard Oil, a que S. Exa. se
refere. Só se estarão na Via Láctea. Aqui ignoro
totalmente o seu paradeiro. Por outro lado, ignoro
também êste longo período que tiveram as
emprêsas estrangeiras, para pesquisar o óleo em
nosso território. A única delas, mas a única, que
pensou em pesquisar o nosso solo, logo o Estado
nativista estrangulou-a. A ela e à sua refinaria. Até
1939, a Europa, no campo do combustível,
trabalhava tão pouco em função do óleo, que a
Venezuela e os Estados Unidos, (êsses, naquela
época, com sinais já de esgotamento nos seus
poços) sòzinhos abasteceram a Europa. Hoje, os
dois, pouco representam nos suprimentos a
dispensar ao Velho Mundo, de tal modo as suas
necessidades se ampliaram, à proporção que o
A MALÁRIA
Oriente Médio cresceu.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – V. Exa. se
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
vangloriou há pouco de estar em condições de Vou explicar e V. Exa. há de convir que,
esmagar os seus aparteantes.
com
efeito,
estamos
realizando
obras
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admiráveis de saneamento. A malária está quase
que extinta em grande parte do país.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Oitenta por
cento.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Que quer
dizer “grandes obras” para investir contra uma ou
várias pragas, senão que essas são também
grandes? Desde a comêço que frisei ser graças a
uma notável e bela figura de malariologista e
patriota, como o Dr. Pinotti, que hoje aqui se trabalha
no sentido que discutimos.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Ao
tempo de Miguel Pereira, não estava dominada a
peste negra, a peste bubônica. A tuberculose está
quase erradicada ou, por outra, de tal forma
atenuada, que não tem a significação de outrora.
Isso, graças aos esforços dos nossos higienistas e
dos nossos médicos. A varíola, mesmo – permita-me
V. Exa. – hoje em dia não é considerada de muita
gravidade. O índice de duração da vida, em nossa
terra, em vez de diminuir, está aumentando. Outrora,
a média da vida humana, era de trinta a quarenta
anos; hoje é de sessenta a setenta anos. Assim o
“grande hospital” sòmente pode ser aceito como
expressão retórica, da parte do preclaro colega.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Vamos
agora ouvir, com o respeito que nos merece, o
aparte do nobre Senador Fernandes Távora.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Assiste
alguma razão ao ilustre colega Senador Kerginaldo
Cavalcanti, em dizer que realmente temos
progredido um tanto, sobretudo na questão do
saneamento rural. Infelizmente, porém, êsse
saneamento exige quantidade imensa de dinheiro.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – O
combate à malária já recebeu dois bilhões de
cruzeiros.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Isso não é
nada. Só poderemos obter êsse dinheiro, quando
tivermos petróleo em abundância; e isto não se
arranja senão com capitais em alta monta.
Esta,
a
verdade.
Está
tudo
entrelaçado.
Quando tivermos feito o verdadeiro saneamento
rural,
teremos
progredido
cinqüenta
por

cento nas indústrias e em tudo o mais; do contrário o
trabalho não renderá.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – O quadro
administrativo federal brasileiro se poderia modificar
muito, bastando que o Govêrno se eximisse de
intervir no que não deve.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – São
precisos muitos bilhões de cruzeiros, e só os
teremos com petróleo em abundância. O mar de
petróleo, em que navegaram os inglêses e os
americanos, quando venceram a primeira Grande
Guerra, segundo a célebre frase de Lord Curzon.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – O
nobre orador dá licença para um aparte?
(Assentimento) – V. Exa. acaba de defender tese
inteiramente contrária à do Senador Fernandes
Távora, ao proclamar que o problema do petróleo
não é como se apresenta à primeira vista, uma vez
que há superabundância no nosso solo. Isto
implica dizer que o petróleo é artigo barato,
encontradiço em todo o território nacional. Não se
trata de produzir bastante óleo. A Petrobrás é
oportuna, pois está fazendo o refino. Vamos ter
fábricas de fertilizantes, uma petroquímica, etc.
Mesmo sem um oceano de petróleo, o Brasil não
deixará de avançar, aliás, já está avançando neste
terreno.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Sr.
Presidente, o nobre colega pelo Rio Grande do Norte
reproduz aqui os fogos de São Pedro e São João,
com que o Presidente da Petrobrás organiza hoje a
sua divertida pirotécnica de Petrobrás.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – De
fato. Sob certo aspecto, nós nos aproximamos, mas
sou mais radical do que êle.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Sinto
repetir ao ilustre colega que não participo do seu
otimismo em relação ao “nosso” petróleo. Tenho
ouvido, a êsse respeito, aqui e nos Estados Unidos,
de peritos no assunto, expressões de maior
desconsôlo para o nosso patriotismo do que a Casa
supre. O nosso sedimento não envolve as
esperanças que uma intensa sofreguidão cívica vive
a nêle depositar.
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O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Vossa
Excelência se engana. O petróleo brasileiro já está
aí. Só os povos subdesenvolvidos é que vendem
óleo. Os adiantados não o vendem: importam-no. A
Rússia não vende óleo, nem os Estados Unidos.
Quem vende é o México, a Venezuela, a Arábia
Saudita. Não é, portanto, nosso ideal vender o óleo;
mas tê-lo em abundância e ainda importar, porque
precisamos de muita quantidade, em têrmos de
grande ação. Ouvi essa teoria do nobre Senador
Domingos Vellasco. Peço perdão a V. Exa. pelo
aparte tão longo.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – O nobre
colega se equivoca. Os Estados Unidos vendem
óleo, tôda a vida venderam. O Brasil teve, no século
passado, Sr. Presidente, os condoreiros da poesia.
Não será para admirar que tenha neste os
condoreiros do petróleo.
No quadro lamentável das prioridades para a
solução dos magnos problemas brasileiros, figura o
petróleo em primeiro lugar, com a aptidão para
absorver o dinheiro dêste mundo e do outro, que
lograrmos espoliar da nossa gente. Isso significa
que não se tomam aqui, na devida conta, outros
interêsses, talvez ainda mais respeitáveis como, por
exemplo, a educação do povo brasileiro. A
instrução nacional, sobretudo a secundária e
universitária, são duas calamidades, se excluirmos
um ou outro estabelecimento como a Faculdade de
Medicina de São Paulo e a de Ribeirão Prêto.
Manguinhos deixou de ser um estabelecimento de
pesquisa científica, para envolver um sentido de
farmácia, onde se fazem, se enchem e se vendem
tubos de vacinas.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – O que
de Manguinhos alega V. Exa. é muito grave.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Mais
grave ainda é a situação do petróleo, conjugado
com
a
posição
cambial
endemicamente
deficitária.
Encontra-se o problema do petróleo, aqui,
dentro de um emaranhado de argumentos de inteiro
primarismo. Está mais do que provado que
sòzinhos não nos é possível resolver essa
questão. Entretanto, mais se passam os dias, mas

o petróleo é tratado com doses mais maciças de
irresponsabilidade.
Só existe um aspecto para enfrentar a
prospecção, a exploração e o refino do combustível
líquido: o prisma comercial. Os comunistas inflamam
e envenenam a opinião pública. Os nacionalistas,
que são uma família de horrendos inocentes, se
incumbiram de dar o colorido patriótico à palhaçada.
A conseqüência é que os governos, em mãos
tímidas, admitem, mas não têm coragem para tratar
o caso do óleo na base de interdependência em que
êle deve ser situado.
Se há um assunto que comporta e exige uma
revisão total, imediata das bases em que foi pôsto
entre nós, é êste do petróleo.
Só os “slogans” do “entreguismo” e “petróleo é
nosso”, implicam o complexo de inferioridade em que
o tomam os jacobinos, tangidos pelos soviéticos.
Esta atitude é incompatível com a era de maioridade
política e econômica, em que vivem hoje os
brasileiros.
Se a guerra estourar amanhã na Europa? Que
será do Brasil, ameaçado grande parte das suas
indústrias de refino de paralisação, pela carência do
fornecimento do cru?
Desgraçadamente, a sorte do Brasil, no que
toca ao óleo combustível, se acha gratuitamente nas
mãos de indivíduos isentos de maior noção de
irresponsabilidade. A espêssa ignorânica e o
paroxismo da exaltação patriótica com que o tomam,
não têm paralelo em nenhum outro país.
Existem no debate do petróleo aspectos que
atingem ao máximo do pitoresco. A Petrobrás vem a
público, impando de satisfação, para dizer que a sua
glória são os lucros que ela realiza como emprêsa de
lavra petrolífera.
Poderá haver absurdo maior, ridículo mais
completo, no campo da economia do petróleo, do
que uma emprêsa dêsse ramo que até hoje não
descobriu uma gôta de óleo, vir a público declarar
que está obtendo lucros? Donde lhe advirão êsses
benefícios? Quem lhos proporciona?
O mistério não é difícil de ser revelado.
E’
que
a
Petrobrás
não
só
faz
prospecção, como refina crus, e nisto é que
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está a sua fortuna. Haverá melhor negócio, neste
país, do que refinar óleo, quando se tem: a) capitais
à vontade, compulsòriamente extorquidos do povo;
b) câmbio preferencial para manter as instalações de
refinarias; c) quando se tem o poder de fixar o preço
da gasolina e dos outros derivados do óleo a seu bel
prazer, porque o Conselho Nacional do Petróleo, que
é um departamento do Executivo, não tem interêsse
senão em fazer a prosperidade das outras (as
refinarias da Petrobrás) que são, outrossim,
patrimônio do Estado?!
Uma das desgraças contemporâneas do
Brasil, é a de pretenderem os brasileiros colocar as
soluções mais simples da sociedade dentro da qual
vivemos, em terreno passionário, algumas vêzes
com o sacrifício do próprio interêsse que se pretende
acautelar.
Eu, Govêrno, iria matar a bouba e o bócio, ou
fazer a sério educação do povo dêste país, em lugar
de procurar extrair óleo com os tontos da Petrobrás e
os patetas da escravidão do Brasil à Rússia
Soviética. (Muito bem! Muito bem! Palmas. O orador
é cumprimentado).
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Discussão única do Projeto de Decreto
Legislativo nº 37, de 1956, originário da Câmara dos
Deputados, que mantém a decisão do Tribunal de
Contas denegatória de registro ao contrato celebrado
entre o Serviço de Estatística da Previdêcia do
Trabalho, do Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio, e a I.S.M. World Trade Corporation, para
locação dos serviços de máquinas elétricas de
contabilidade e estatística, tendo Pareceres, sob ns.
497 e 498, de 1957, das Comissões: de Constituição
e Justiça, favorável, nos têrmos do Substitutivo que
oferece; e de Finanças, favorável ao Substitutivo da
Comissão de Constituição e Justiça.

Em votação o Substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça.
Os Srs. Senadores que aprovam o
Substitutivo, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Está aprovado. Fica prejudicado o projeto.
E’ o seguinte o Substitutivo aprovado, que vai
à Comissão de Redação:
SUBSTITUTIVO
Art. 1º E’ aprovado o contrato celebrado,
em 10 de dezembro de 1954, entre o Serviço de
Estatística da Previdência do Trabalho do
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e a
I.B.M. World Trade Corporation, para locação dos
serviços de máquinas elétricas de contabilidade e
estatística.
Art. 2º Êste Decreto Legislativo entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
E’ o seguinte o projeto que fica prejudicado:
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO
Nº 37, de 1956
(Nº 73-A, de 1956, na Câmara dos
Deputados)
Mantém a decisão do Tribunal de Contas
denegatória do registro do contrato celebrado entre o
Serviço de Estatística da Previdência do Trabalho do
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e a
I.B.M. World Trade Corporation.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E’ mantida a decisão do Tribunal de
Contas, de 23 de dezembro de 1954, que negou
registro ao contrato, celebrado, em 10 de
dezembro de 1954, entre o Serviço de Estatística
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o da Previdência do Trabalho, do Ministério do
projeto e o Substitutivo.
Trabalho, Indústria e Comércio e a I.B.M. World
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei Trade Corporation, para locação dos serviços
a discussão. (Pausa).
de máquinas elétricas de contabilidade e
Encerrada.
estatística.
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Art. 2º Êste Decreto Legislativo entrará em
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
vigor na data de sua publicação, revogadas as nº 382, de 1956, que concede a Maria de Figueiredo
disposiçãs em contrário.
Costa pensão especial de Cr$ 3.000,00 mensais,
tendo Pareceres favoráveis, sob ns. 445 e 446, de
Discussão única do Projeto de Decreto 1957, das Comissões: de Constituição e Justiça, e
Legislativo nº 56, de 1956, originário da Câmara dos de Finanças.
Deputados, que mantém a decisão do Tribunal de
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Contas denegatória de registro ao contrato celebrado
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
entre o Centro de Instrução de Oficiais da Reserva
da Marinha e a firma S. A. Técnica Murray, para a discussão. (Pausa).
Encerrada.
fornecimento de uma máquina impressora, tendo
Em votação.
Pareceres favoráveis, sob ns. 499 e 500, de 1957,
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
das Comissões: de Constituição e Justiça; e de
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Finanças.
Está aprovado.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
E’ o seguinte o projeto aprovado, que vai à
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei sanção:
a discussão. (Pausa).
Encerrada.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
Nº 382, DE 1956
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
(Nº 527-B, de 1956, na Câmara dos Deputados)
E’ o seguinte o projeto aprovado, que vai à
Comissão de Redação:
Concede a Maria de Figueiredo Costa a
pensão especial de Cr$ 3.000,00 mensais.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 56, de 1956
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E’ concedida a Maria de Figueiredo
(Nº 05-A-1956, na Câmara dos Deputados)
Costa, viuva do Coronel Francisco Simplício Ferreira
da Costa, ex-membro do Govêrno revolucionário do
Mantém a decisão do Tribunal de Contas Acre, a pensão especial de Cr$ 3.000,00 (três mil
denegatória ao registro do contrato celebrado cruzeiros) mensais.
Art. 2º A pensão a que se refere o art. 1º desta
entre o Centro de Instrução de Oficiais para a
Reserva da Marinha e a firma S. A. Técnica lei correrá à conta da dotação orçamentária do
Ministério da Fazenda, destinada aos pensionistas
Murray.
da União.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
Art. 1º E’ mantida a decisão do Tribunal de publicação, revogadas as disposições em contrário.
Contas de 28 de dezembro de 1955, que negou
registro ao contrato celebrado, em 10 de dezembro
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
de 1955, entre o Ministério da Marinha e a firma S. A. nº 12, de 1957, que oficializa as festas nacionais do
Técnica Murray, para fornecimento de uma máquina trigo, institui prêmios, e dá outras providências, tendo
impressora.
Pareceres favoráveis, sob ns. 470 e 472, de 1957,
Art. 2º Revogam-se as disposições em das Comissões: de Constituição e Justiça; de
contrário.
Economia; e de Finanças.
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O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
O SR. JOÃO VILLASBÕAS *: – Senhor
Presidente, não me sinto com fôrças para dar meu
apoio ao projeto que se discute.
Estabelece o seu art. 1º:
As festas nacionais do trigo serão
consideradas oficiais e realizar-se-ão, anualmente,
entre os meses de outubro e dezembro, em
município de destacada produção tritícola da região
triticultora do País.
Pretende-se, assim, transformar em festa
nacional a festa do trigo, que se realiza nos
municípios tritícolas do país.
Por que adotarmos, no momento, a
oficialização da festa do trigo? Por que
transformarmos em festa nacional uma festa de
produção regional?
A prosseguirmos, futuramente, haverá festa
nacional da uva, festa nacional da borracha, festa
nacional do cacau, afinal festas de tôdas as
produções regionais do Brasil.
Não poderia eu, Sr. Presidente, dar
apoio também ao art. 2º do projeto assim
redigido:
Art. 2º O Ministério da Agricultura, através do
Serviço de Expansão do Trigo, auxiliará as
despesas com as festas nacionais do trigo, e
instituirá nunca menos de três (3) prêmios a serem
distribuídos
aos
triticultores
que
a
elas
comparecerem, obedecendo a ordem de maior
produção e de acôrdo com as normas estabelecidas
em Regulamento.
O SR. JOÃO ARRUDA: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com
muito prazer recebo o aparte de Vossa
Excelência.
O SR. JOÃO ARRUDA: – A seguir o exemplo,
teríamos que conceder auxílio para a festa nacional
do feijão, do arroz, do milho, do algodão; onde iria o
País com tanta festa?
O
SR.
JOÃO
VILLASBÔAS:
–
Exatamente. Permitida, anualmente, a fes__________________

* Não foi revisto pelo orador.

ta nacional do trigo, entre os meses de outubro e
dezembro, não haverá nesses dias trabalho nas
regiões tritícolas. Além disso, como bem afirmou o
nobre representante da Paraíba, o nobre Senador
João Arruda, iríamos também estabelecer a festa
nacional do milho, do cacau e de outras produções
nacionais.
Sr. Presidente, o art. 2º do projeto, é
delegação de poderes, aliás, delegação mal feita,
não podemos atribuir ao Ministério da Agricultura as
despesas com a festa nacional do trigo.
Que despesas são essas, Sr. Presidente?
Qual o limite traçado a êste auxílio cuja concessão
caberá ao Ministério da Agricultura? Não é possível
legislemos
desta
forma,
teremos
infringido
diretamente
preceito
expresso
da
nossa
Constituição.
O art. 3º contém ainda outras obrigações e
determinações verdadeiramente absurdas. Declara
que, para fazer face às despesas com o atendimento
dos encargos previstos nos artigos anteriores, o
Ministério da Agricultura, anualmente, destacará
dotações, no Orçamento Geral da União, e as
reverterá ao Serviço de Expansão do Trigo.
Sr. Presidente, não podemos aprovar êsse
dispositivo, porque encerra delegação de poderes.
Compete ao Congresso Nacional não sòmente
determinar no Orçamento as verbas para encargos
dessa natureza, como também estabelecer as
dotações precisas.
Não pode ser concedida ao Ministério da
Agricultura a faculdade de auxiliar ilimitadamente a
festa do trigo, tampouco a de anualmente, “ad
perenne”, incluir dotações no Orçamento Geral da
República, para entregar ao Serviço de Expansão do
Trigo, ou retirá-la de outra Verba, discricionàriamente
a fim de atender às despesas das festas e dos
prêmios a serem conferidos aos melhores expositores
ou aos maiores produtores de trigo do País.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Recebo com
prazer o aparte com que me quer honrar V. Exa.
O
SR.
LIMA
GUIMARÃES:
–
O que me parece, ilustre colega, é que
o projeto determina que o Ministro da Agricul-

– 528 –
tura, na proposta orçamentária que é sempre
apresentada ao Congresso para discussão, destinará
uma verba para êsse fim. Se essa destinação deve
ser apreciada pelo Congresso, não fere dispositivo
constitucional, não é delegação de poderes. A
Comissão de Constituição e Justiça, assim
entendendo, opinou favoràvelmente ao projeto.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito agradeço
o aparte com que me honrou V. Exa. Está,
entretanto, escrito que o Ministério da Agricultura
destacará, anualmente, uma verba no Orçamento
Geral da República, para êsse fim.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – No Orçamento.
E’ diferente.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – V. Exa., digno
membro da honrada Comissão de Constituição e
Justiça, diz que o Ministro da Agricultura incluirá no
Orçamento uma verba para a festa do trigo, a qual
dependerá de apreciação do Congresso Nacional.
Sabe V. Exa. melhor que eu que nenhum Ministro
propõe Orçamento. Quem o apresenta é o
Presidente da República.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – Inspirado pelos
Ministros. Os Ministros é que conhecem as
necessidades de seus Ministérios.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não
poderíamos, sem ferir diretamente a Constituição,
dar ao Chefe do Executivo a atribuição contida no
projeto, por clara, positiva e expressa a delegação de
poderes.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – Realmente, há
êrro de técnica no projeto.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Desaprovo, Sr.
Presidente, em conjunto, a proposição “data venia”
dos ilustres membros das Comissões, que emitiram
pareceres favoráveis.
A situação financeira do País não permite
liberalidades dessa natureza. Não podemos
continuar com êsse excesso de generosidade,
custeando Congressos suntuosos no estrangeiro...
O SR. LIMA GUIMARÃES: – Trata-se, no
caso, de premiar o esfôrço despendido, de estimular
a produção do País.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não podemos
continuar votando verbas para festas do trigo, da
uva, do cacau, etc. E’ preciso acabar com essa
prodigalidade porque a situação financeira do Brasil
é calamitosa, triste, e não devemos agravá-la.
Por êsse fundamento, é que não posso,
absolutamente, votar pela aprovação do projeto.
O SR. JOÃO ARRUDA: – Permite V. Exa. um
aparte? (Assentimento do orador) – Há, também,
nobre colega, outro aspecto muito importante relativo
ao trabalho, que se reflete na economia nacional.
Temos excessos de feriados, de dias santos locais,
de descansos remunerados. Se instituirmos mais
êsses dias de festas, para a lavoura, certamente
iremos onerar a produção dessas regiões, a não ser
que tais festividades coincidissem com domingos ou
feriados locais, já estabelecidos.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito obrigado
pelo aparte de V. Exa. O nobre colega focaliza, de
fato, aspecto interessante do problema. Essas
festividades, êsse excesso de feriados, prejudicam a
produção, pelo cancelamento do trabalho nos dias
em que incidem, e encarecem-na, porque os
produtores estão obrigados a pagar integralmente os
salários.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Receberei,
com todo o prazer o aparte do nobre colega.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Não desejo
alongar-me na análise do ponto de vista de V. Exa.,
mas quem, como nós, conhece, – V. Exa., eu e
todos os que aqui atuam – a vida no interior, sabe
que não se pode comparar o trabalho das zonas
rurais com o das capitais, sobretudo nos serviços
públicos. Quem conhece a atividade, o esfôrço do
homem do campo, não pode fazer questão de um
dia de trabalho que êle perca, para festejar data
auspiciosa.
O SR. MEM DE SÁ: – Permite o nobre orador
um aparte?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o
prazer.
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O SR. MEM DE SÁ: – Trago um argumento, e
contra fatos não há palavras. No Rio Grande do Sul
a Festa Anual do Trigo jamais prejudicou a produção;
ao contrário, esta tem aumentado. Na triticultura, em
certos períodos, é desnecessária a assistência
permanente. Depois da semeadura, da plantação, é
perfeitamente possível haver festa, sem diminuição
da produção. As festas prejudicam o trabalho
industrial, que é contínuo.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Diz muito
bem o nobre Senador Ezechias da Rocha que, nas
cidades, é raro o dia em que se trabalha, ao passo
que no interior, raros são os de lazer.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito
agradecido pelos apartes com que me honraram os
nobres colegas e responderia ao ilustre Senador
Gomes de Oliveira que não se trata de um dia de
trabalho. O projeto estabelece que as festas realizarse-se-ão em determinado período; não fixa o dia. As
palavras no plural – “As festas nacionais do trigo
serão consideradas...” – possibilitam que se
estendam as festividades, até, por uma semana.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Menos festa e mais trabalho, é o de que precisa o
Brasil.
O
SR.
JOÃO
VILLASBÔAS:
–
Evidentemente! Como diz o nobre Senador
KerginaIdo Cavalcanti – menos festa e mais trabalho.
Quanto ao argumento do Senador Mem de Sá, de
que a Festa do Trigo não afeta a produção tritícola,
no Rio Grande do Sul, é preciso frisar que não são
sòmente os triticultores que se empenham nesses
festejos. Êles dominam a população inteira dos
municípios tritícolas do País. Tanto lavradores, como
operários, comerciários, enfim todo o povo, nessas
datas festivas, não realiza o trabalho a que se
dedica.
Bem lembrou o nobre Senador pela Paraíba
em seu aparte: haveria redução de produção e
aumento de custo, causado pelo pagamento dos dias
de inatividade.
E’ verdade que tem aumentado a produção
tritícola do Rio Grande do Sul, mas, para isso, não
influíram os dias de festa do trigo. Trata-se de cam-

panha nacional impulsionada pelos dinheiros
públicos, pelos cofres da União.
O SR. MEM DE SÁ: – Não; pelo bôlso do
público.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Produz-se trigo
caro, dispendioso, que está gritando contra a
concorrência estrangeira.
O SR. MEM DE SÁ: – Apresente, então, V.
Exa. projeto acabando com a produção do trigo, no
Brasil.
O SR. JOÃO VILLASBÕAS: – Não o faria.
O SR. MEM DE SÁ: – Se é antieconômica,
se lhe parece que está sacrificando o Erário e o
povo.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Precisamos é
trabalhá-lo de maneira econômica.
Há anos, quando Ministro da Agricultura o
ilustre Deputado Daniel de Carvalho, fazia S. Exa.
propaganda da produção do trigo no País,
acenando com a possibilidade de, na época, atingir
nossa produção a cinqüenta por cento do consumo
nacional. Tive, então, oportunidade de alertar S.
Exa., desta tribuna, para a necessidade de se
construírem silos, preparar transportes, de maneira
conveniente e adequada, a fim de conservarmos
não sòmente o trigo nos armazéns e centros
produtores, como também transportá-lo para os
mercados consumidores. Evitar-se-ia, dessa forma,
a elevação do preço, e o produto não necessitaria,
agora, do protecionismo com que, atualmente, se
acoberta.
O SR. MEM DE SÁ: – Maior proteção tem a
indústria nacional, para não sofrer o impacto do
estrangeiro. Esta, sim, é escandalosamente
protegida.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Em
geral, a indústria protegida é a que mais grita contra
o estatismo.
O SR. MEM DE SÁ: – Perfeitamente.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Assim, Sr.
Presidente, neste momento, temos diante
de nós, para votação, projeto francamente
inconstitucional,
pèssimamente
redigido
e
prejudicial aos altos interêsses financeiros do País.
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Por essas razões, manifesto-me contrário à sua
aprovação. (Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
O SR. MEM DE SÁ *: – Senhor Presidente,
não posso deixar de ir aos embargos do eminente
Líder udenista, embora desconheça eu o projeto e
continui ignorando o seu autor na Câmara dos
Deputados.
Não vejo, entretanto, na proposição, qualquer
dos inconvenientes apontados. São todos fruto da
imaginação do eminente Senador mato-grossense.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – As
manifestações de apoio que recebi, quando falava,
demonstram que os argumentos por mim expendidos
não são fruto exclusivo da minha imaginação.
O SR. MEM DE SÁ: – Quanto à
inconstitucionalidade, o órgão técnico da Casa, que
costuma ser chamado douto, declarou que era
perfeitamente constitucional acompanhando o
Relator, eminente colega de bancada de V. Exa.,
meu querido conterrâneo Senador Daniel Krieger.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – Um dos mais
ilustres Membros da Comissão de Constituição e
Justiça.
O SR. MEM DE SÁ: – A seguir, examinarei de
que vulto é a pretensa inconstitucionalidade
vislumbrada pelo olhar de lince do ilustre
representante matogrossense, mas, desde logo,
ferirei o aspecto da conveniência. Parece Sua
Excelência apavorado com a idéia de que haja, no
Brasil, festas comemorativas das grandes culturas
nacionais.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não estou
apavorado pelas festas e, sim, pelo custo que
pesarão sôbre o Erário.
O SR. MEM DE SÁ: – A vinda do Presidente
de uma nação amiga, ao Brasil, acarreta despesas
que dariam para custear festas do gênero dessa,
durante dez anos.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – São
contingências que não podemos evitar.
O
SR.
MEM
DE
SÁ:
–
Sr.
Presidente, as festas de agricultura são alta__________________

* Não foi revisto pelo orador.

mente interessantes, dizem com a economia
nacional. E’ uma miséria que se dá a uma agricultura
espoliada por uma indústria artificial e protegida. É
uma insignificância que se concede ao lavrador
abandonado: um dia de alegria e de festejo, pelos
364 que êle dá de sacrifício permanente. Por que
não haverá festa nacional do milho, do feijão, da
batata, da mandioca? Não há inconveniente, ao
contrário, só vejo vantagem.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Já é da
tradição.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O Brasil
passará a ser o país das festas.
O SR. MEM DE SÁ: – Não determina o projeto
que as festas sejam realizadas nos 2.500 Municípios
do Brasil e sim que haverá uma festa, por ano, no
Município da zona produtora do cacau, da borracha e
do algodão.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Faremos 365
festas, por ano, no Brasil.
O SR. MEM DE SÁ: – Que mal haverá, Sr.
Presidente, se essa é tradição universal, comemorarse a festa da agricultura nos dias de safra? E’
tradição secular, milenar, dos velhos povos
europeus, comemorar o dia da vindima, com a festa
da uva.
Qual o prejuízo em que se instituam
prêmios no valor de cem ou duzentos mil
cruzeiros – não serão maiores nem precisarão ser
– para estimular o agricultor que terá, no prêmio,
menos o valor da moeda do que a honraria da
distinção?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Com todo o prazer.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – V. Exa. fala no
prêmio que poderia ser de cem mil cruzeiros,
entretanto, temos votado aqui, seguidamente, e
ainda há poucos dias se votou para uma festa, creio
que a da Uva, no Estado de São Paulo, dotação
muito maior que esta.
O SR. MEM DE SÁ: – E V. Exa. votou a
favor?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não,
porque não vim ao Senado; se presente, tê-la-ia
combatido.
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O SR. MEM DE SÁ: – Foi deplorável porque,
realmente, o Congresso tem exagerado nas
dotações para centenários de municípios. Estou de
pleno acôrdo com V. Exa. e concordarei em formar
numa frente que reduza – não suprima – tais
dotações.
Concordarei em que se evitem os exageros
que a pretexto da aprovação dêsse projeto se venha
a intentar no futuro, estabelecendo dotações de
centenas e milhões de cruzeiros.
O SR, JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V.
Exa. outro aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Vou adiante, mas
concedo a permissão a V. Exa.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Agradeço a
gentileza do nobre colega e peço desculpas por
havê-lo interrompido. O que se tem votado, nesta
Casa, são dotações para festividades que se
realizam em determinados lugares. Com êsse
projeto, entretanto, o que se faz é estabelecer
despesa permanente...
O SR. MEM DE SÁ: – ótimo.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – ... que figurará
nos orçamentos futuros, coisa que, aliás, não
poderemos aprovar, pois é contrária à formação e à
ética da Lei Anua. Estabelece-se uma despesa
permanente para a festa do trigo. Amanhã,
votaremos dotação permanente para festas da uva,
do trigo e outras.
O SR. MEM DE SÁ: – O nobre colega, então,
confirma que o projeto apenas oficializa o que já
existe, o que é da tradição dos povos agrícolas: as
testas das suas safras.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Absolutamente.
A tradição não é essa. Trata-se, sòmente, da festa
da uva e do trigo.
O SR. MEM DE SÁ: – Digo que é da tradição
dos povos agrícolas festejarem suas safras.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Mas não com
sobrecarga para os cofres públicos.
O SR. MEM DE SÁ: – E' da tradição. E é uma
útil e fecunda tradição! E' interessantíssimo o Estado
estimular e promover tais festas. Nada mais justo do
que a comemoração de safra que é a riqueza
fundamental, principalmente num país como o nosso
em que todos os estímulos, possíveis e ima-

gináveis, são dados à indústria e nenhum
à agricultura; em que o operário industrial
localizado na cidade, tem, constantemente,
motivos de festa e dias feriados, santificados,
ou de ponto facultativo; ao operário agrícola
não tem senão as festas religiosas. São
estas as únicas que existem nas zonas de
produção.
Então,
é
justo,
necessário,
recomendável, salutar e altamente fecundo
dar-se às zonas rurícolas a oportunidade de uma
grande celebração em tôrno do resultado do seu
trabalho.
O SR. JOÃO MENDES: – Estou de inteiro
acôrdo com o nobre Senador Mem de Sá.
O SR. JOÃO ARRUDA: – Permite o nobre
orador um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Com muita satisfação.
O SR. JOÃO ARRUDA: – Referiu-se o
nobre colega às festas tradicionais da Europa.
Estou, também, de pleno acôrdo que sejam
adotadas
no
Brasil;
entretanto,
não
me
consta que sejam aquelas festas à custa
do Erário. Existem no Brasil as festas da
indústria e do comércio, no entanto, nada custam
aos cofres públicos. As próprias sociedades que as
organizam, contribuem cem o necessário para a
realização.
O SR. MEM DE SA: – Digo V. Exa. que
também na Europa não é de tradição se proteger a
indústria, como o Brasil o faz. E ninguém protesta.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Precisamos
combater o protecionismo exagerado.
O SR. MEM DE SÁ: – Digo a V. Exa. que,
enquanto se der o que se quiser para a indústria, é
preciso que se dê um mínimo para a agricultura.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Precisamos
reduzir o protecionismo à indústria e, V. Exa. quer
dilatá-lo.
O SR. MEM DE SÁ: – Não vejo nenhum
Senador ocupar a tribuna para combater os
excessos do que se dá à indústria; entretanto, a
miúdo ocupam a tribuna para combater o pouco que
se pretende dar à agricultura.
O
SR.
JOÃO
VILLASBÔAS:
–
Constantemente se tem combatido, nesta Casa, o
protecionismo à indústria.
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O SR. MEM DE SÁ: – De forma imperceptível.
Desde que aqui estou, repito, nunca vi alguém fazêlo de forma concreta.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – V. Exa. está
enganado. Temos procurado modificar os projetos
que aqui aparecem, reduzindo êsses favores a
indústria.
Temos,
constantemente,
rejeitado
integralmente proposições nesse sentido.
O SR. MEM DE SÁ: – Desde que aqui estou
nunca ouvi qualquer orador usar a palavra para
combater êsse protecionismo.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – V. Exa. está
aqui há pouco tempo. Eu há 11 anos.
O SR. MEM DE SÁ: – Nunca vi combaterem
proposições que favoreces-sem à indústria. Agora
vejo o ilustre Líder da União Democrática Nacional
combater êsse projeto apenas porque institui festa
agrícola para um município, uma vez por ano, cujo
beneficio ao Brasil só podem ser comparados eo cia
procura do petróleo.
A Petrabrás, muito justamente, para a
produção do petróleo, colhe impostos de todo o povo
brasileiro. Para os produtores de trigo no entanto,
principalmente para os agricultores que são os
verdadeiros favorecidos com êsse miserável projeto,
para êsses se nega um prêmio que poderá pesar no
Orçamento da República apenas com 330 mil
cruzeiros anuais.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Trata-se de
atividade que deve ser incentivada e o aumento do
trigo é um dos objetivos da economia brasileira.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O nobre orador
afirma que pode realizar as festividades com
trezentos mil cruzeiros, mas não é o que está no
Projeto, que deixa uma amplitude absoluta para o
Ministério da Agricultura agir.
O SR. MEM DE SÁ: – Irei lá, não se precipite
V. Exa.; estou apenas invocando o artigo 1º, e queria
demonstrar que a idéia é magnífica e não vejo
por que temer que se instituam festas idênticas para
tôdas as grandes produções agrícolas do
Brasil: café, algodão, a juta do Amazonas, a
oiticica, o sisal, enfim, tudo que fôr interessante

à economia brasileira. É o dia em que o agricultor
festeja e se alegra, sem prejuízo algum
para a produção.; sem prejuízo algum note-se!
Não há decréscimo de produção, porque durante
um dia, em um município, se institui uma festa
dessa natureza. Na agricultura largos espaços
em que a atividade humana não se faz sentir,
porque é a natureza que trabalha. Os
fisiocratas diziam que só a natureza produzia,
só ela dava o produto líquido, porque havia
nela uma parte, a maior da produção,
que era atribuída à natureza e não ao
homem. Por conseguinte, a instituição de
uma festa não prejudica de maneira alguma a
produção. E a prova provada está em que
as
duas
festas
agrícolas
conhecidas
da
Brasil, por tradição particular, são as do trigo e do
vinho, festas que não têm diminuído as safras
vinícola e tritícola. A Vinícola, ao contrário, pois o
Brasil precisará dobrar o consumo de vinho para
alcançar a produção do Rio Grande.
Os argumentos do eminente Senador,
portanto, quanto à procedência e legitimidade da
festa, creio que estão perfeitamente destruídos,
diante da realidade dos fatos.
Sua Excelência vê, no artigo 2º, uma
delegação de pcderes, e eu, acompanhando
humildemente a Comissão de Constituição e Justiça,
não sei onde está essa delegação no artigo 2º. Êste,
apenas estabelece que
"O Ministério da Agricultura, através do
Serviço de Expansão do Trigo, auxiliará as
despesas com as festas nacionais do trigo, e
instituirá nunca menos de três (3) prêmios a serem
distribuídos aos triticultores que a elas
comparecerem, obedecendo a ordem de maior
produção e de acôrdo com as normas
estabelecidas em Regulamento".
Tem que ser assim mesmo. É o Ministério
da Agricultura que deve regulamentar a
distribuição dos prêmios e auxiliar a realização
dessas festas. Está perfeitamente dentro das
suas funçães.
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O artigo 3º é que tem redação defeituosa.
Neste ponto concordo com Sua Excelência.
É evidente que o objetivo do autor foi
estabelecer que no Orçamento da República se
consigne verba para atender às despesas do
Projeto. A redação, entretanto, realmente é má,
porque dá a impressão de que é o Ministro da
Agricultura quem vai destacar, no Orçamento, a
verba para a festa. Então, estou de acôrdo com a
má redação do artigo 3º; mas essa má redação se
corrigirá mediante emenda que tenho a honra de
apresentar, para que, voltando às Comissões, o
Projeto seja escoimado do único vício de que
padece: a má redação e a má técnica legislativa
do artigo 3º.
Senhor Presidente, creio que a redação
correta é esta:
"Dê-se a seguinte redação ao artigo 3º:
Para fazer face às despesas com o
atendimento dos encargos previstos nos artigos
anteriores, o Orçamento Geral da União consignará
dotação específica no anexo da Ministério da
Agricultura, Serviço de Expansão do Trigo".
Cabe, então, ao Congresso, ao elaborar o
Orçamento, estabelecer a dotação dentro da qual,
a Ministério, no uso das suas atribuições, auxiliará
a festa do trigo, ou qualquer outra que se instituir,
e estabelecerá, mediante regulamentos, as
distribuições de prêmios, porque para a
distribuição de prêmios, realmente, a função é
regulamentar e deve ser atribuída ao Poder
Executivo.
Assim sendo, Senhor Presidente, feita a
justificação da minha emenda, eu a passo à Mesa,
para corrigir o que se me afigura digno de reparo no
Projeto. (Muito bem) .
O SR. PRESIDENTE: – Continua em
discussão o Projeto.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA *: –
Senhor
Presidente,
Senhores
Senadores,
seria
dispensável
que
depois
da
bri__________________

* Não foi revisto pelo orador.

lhante oração do nobre Senados Mem de Sá, o
modesto Relator dessa proposição na Comissão de
Economia viesse defendê-lo; mas é quase um dever
do Relator estar presente e manifestar os seus
pontos de vista, reafirmando o parecer que haja
elaborado e sobretudo agora, já não apenas seu
parecer pessoal, mas da própria Comissão.
Senhor Presdiente, o nobre Senador João
Villasbôas encarou o Projeto sob dois aspectos:
primeiro, quanto ao mérito por considerá-lo
inconveniente; segundo, quanto ao aspecto
constitucional, considerando-o inviável em face da
Lei Magna.
O Plenário já está suficientemente esclarecido
sôbre o assunto, depois dos debates que se
referiram, sobretudo após o brilhante discurso do
Senador Mem de Sá. Não, me furto, porém, a afirmar
que, quanto ao mérito, não se trata de prêmio
conferido a qualquer produto dos tantos que
enriquecem a nossa economia, mas para uma
produção que queremos e precisamos incentivar, por
imperativos da própria economia nacional.
Nunca se falou tanto am trigo ou petróleo
como nesta época, Senhor Presidente. O trigo está,
também, na ordem do dia. Já é rotina, nas tradições
dos povos do. Sul do País a Festa do Trigo. No meu
Estado, o segundo produtor do cereal brasileiro, bem
como no Rio Grande do Sul, êsses festejos são
comuns.
Eis por que no meu parecer, recomendo
que, em vez da oficialização das comemorações
se diga simplesmente que há um dia de festa do
trigo.
A fórmula dada ao Projeto, aliás, induz a
pensar-se que já existem festas do trigo no Brasil;
assim, a proposição não. faz mais do que oficializálas, estabelecendo o dia certo.
Senhor Presidente, quanto ao outro aspecto, o
da constitucionalidade, não vemos no Projeto o
fantasma da inconstitucionalidade flagrante, que
o nobre Senador João Villasbôas lobrigou. Tal
qual aconteceu com a proposição que outro dia
votamos, para a criação do Museu Histórico de
Joinvile, esta proposição está apenas mal redigida,
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como bem salientou o nobre Senador Mem de Sá, e
a circunstância não escapou ao meu parecer.
Afirmamos, com efeito:
"Sob outro aspecto não parece certo
que se dê a um órgão do. Executivo, no caso o
Ministério da Agricultura, a atribuição de consignar
dotação para determinados fins, quando ao
Congresso é que cabe elaborar o Orçamento da
União".
"Mas não se retarde, com emendas, a
concretização de uma idéia meritória e útil, mesmo
com uma lei menos perfeita, que, de certo, não
sofrerá controvérsias na sua aplicação".
Senhor Presidente, há, realmente, êrro de
técnica. O Projeto, a meu ver, está mal feito, e
não este artigo como outros poderiam ser mais bem
redigidos. Sem contudo, pretender retardar a votação
de proposição com a emenda do nobre Senador
Mem de Sá, pois dessa forma melhoraremos a
redação dos textos legais.
Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente, em
abano do parecer da Comissão de Economia e,
também, da emenda do nobre Senador Mem de Sé.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – A emenda depende
de apoiamento.
É apoiada a seguinte
EMENDA Nº 1
Dê-se a seguinte redação ao arti go 3º.
Para fazer face às despesas com o
atendimento
dos
encargos
previstos
nos
artigos anteriores, o orçamento geral da
União consignará dotação especíica no anexo do
Ministério da Agricultura, Serviço de Expansão do
Trigo.
Sala das Sessães, em 25 de junho de 1957. –
Mem de Sá.
justificação – Da tribuna.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão
do Projeto com a emenda. (Pausa) .
Mais nenhum Senador pedindo a palavra,
declaro encerrada a discussão.

O Projeto com a emenda, volta às Comissões
de Constituição e Justiça, de Economia e de
Finanças.
Está esgotada a matéria da Ordem do Dia.
Não há orador inscrito. (Pausa).
Nada mais havendo que tratar, vou
encerrar a sessão. Designo para a de
amanhã, a seguinte
ORDEM DO DIA
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara,
número 388, de 1956, que inclui entre as entidades
previstas no artigo 4º, alínea b, da Lei nº 2.554, de 3
de agôsto de 1955, a Associação dos Magistrados
Brasileiros, tendo Pareceres, da Comissão de
Educação e Cultura, sob número 302, de 1957,
embora favorável, do ponto de vista cultural, ao
Projeto, propondo novo exame da matéria pela
Comissão de Constituição e Justiça; e da Comissão
de Constituição e Justiça, sob números 301 e 452,
de 1957: o 1º pela aprovação do Projeto e o 2º, de
acôrdo com o Parecer da Comissão de Educação e
Cultura, reformando seu pronunciamento anterior,
pela rejeição.
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara,
número 87, de 1957, que autoriza o Poder Executivo
a abrir, pelo Ministério da Agricultura, o crédito
especial de Cr$ 250.000,00, destinado a
recompensar os trabalhos realizados por Oscar
Salvador Cordeiro, no Lobato, Estado da Bahia,
tendo Parecer favorável, sob número 483, de 1957,
da Comissão de Finanças.
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara, número 95, de 1957, que autoriza o
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da
Saúde, o crédito especial de Cr$ 1.680.000,00,
destinado ao pagamento de aluguéis devidos ao
Clube de Engenharia, tendo Parecer favorável
sob número 484, de 1957, da Comissão de
Finanças.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 16 horas e 55
minutos.

67ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 26 DE JUNHO DE 1957
PRESIDÊNCIA DO SENHOR FREITAS CAVALCANTI
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS ACHAM-SE
PRESENTES OS SENHORES SENADORES:
Mourão Vieira. – Prisco dos Santos.
–
Remy
Árcher.–
Victorino
Freire.
–
Assis Chateaubriand. – Waldemar Santos. – João
Mendes.
–
Leônidas
Mello.
–
Onofre
Gomes. – Fausto Cabral. – Carlos Sabóia.
– Kerginaldo Cavalcanti. – Sérgio Marinho. –
Reginaldo Fernandes. – Abelardo Jurema. –
João Arruda. – Argemiro de Figueiredo. –
Nélson Firmo. – Ezechias da Rocha. –
Freitas Cavalcanti. – Rui Palmeira. – Júlio Leite.
– Lourival Fontes. – Neves da Rocha.
– Juracy Magalhães. – Carlos Lindenberg. –
Attílio Vivacgrba. – Ary Vianna. – Sá
Tinoco. – Lutterbach Nunes. – Tarcísio de
Miranda. – Alencastro Guimarães. – Caiado de
Castro. – Gilberto Marinho. – Benedicto
Valladares. – Lima Guimarães. – Lino de
Mattos. – Moura Andrade. – Frederico
Nunes.– Pedro Ludovico. – Sílvio Curvo. –
João Villasbts. – Gaspar Velloso. – Gomem
de Oliveira. – Francisco Gallotti. – Rodrigo
Lôbo. – Mem de Sá. – Lameira Bittencourt.
(48).
O SR. PRESIDENTE: – A Iista de presença
acusa o comparecimento de 48 Senhores
Senadores. Havendo número legal, está aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Francisco Gallotti, servindo de Segundo
Secretário, procede à leitura da Ata da sessão an-

terior, que, posta em discussão, é sem debate
aprovada.
O Senhor Quarto Secretário, servindo de
Primeiro, lê o seguinte:
EXPEDIENTE
OFICIO
Da Câmara dos Deputados, sob número 828,
encaminhando autógrafos do seguinte:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 13, DE 1957
(Nº 123-A-57, na Câmara dos Deputados)
Mantém o ato do Tribunal de Contas denegatório
do registro ao contrato relativo à escritura de compra e
venda celebrado entre Cícero da Silva Araújo e suis
mulher, Doralice da Silva Araújo, e a União Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É mantido o ato do Tribunal de Contas, de
4 de fevereiro de 1955, que recusou registro ao contrato
relativo à escritura datada de 30 de setembro de 1954,
de compra e venda, por desapropriação, de um terreno e
suas benfeitorias, lote 32, quadra 21, da primeira gleba
da Fazenda da Posse, Primeiro Distrito de Nova Iguaçu,
no Estado do Rio de Janeiro, celebrado entre Cícero
da Silva Araújo e sua mulher, Doralice da Silva
Araújo, como outorgantes vendedores, e a União
Federal, como outorgada compradora.
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Art. 2º Revogam-se as disposições em
Da Diretoria da Associação Proletária
contrário.
Beneficente de Cruz das Armas, PB;
Às Comissões de Constituição, e Justiça e de
Da Mesa da Câmara Municipal de Mata
Finanças.
Grande, AL;
Da Mesa da Câmara Municipal de Ipiaú,
1) Prestação de contas da cota do imposto de BA;
Da Mesa da Câmara Municipal de Miguel
renda recebida pelas Prefeituras Municipais:
Do Prefeito Municipal de Pio IX, PI; Do Prefeito Calmon, BA;
Municipal de Jururutu, RN;
Da Mesa da Câmara Municipal de Riachão do
Do Prefeito Municipal de Anicuns, GO;
Jacuípe, BA;
Do Prefeito Municipal de Cruzília, MG.
Da Mesa da Câmara Municipal de Nazário,
GO;
2) Apelos no sentido da rápida aprovação das
Do Prefeito Municipal de Nazário, GO;
seguintes proposições:
Do Prefeito Municipal de Porangatu, GO;
Projeto de Lei número 333-52 (no Senado)
Da Diretoria do Centro Catarinense do Rio de
que dispõe sôbre a participação do trabalhador sôbre Janeiro;
o lucro da emprêsa:
Da Mesa da Câmara Municipal de Santa
Da Câmara Municipal de Vereadores de Cruz Gertrudes, SP;
Alta, RS;
Da Diretoria da União Estadual dos
Projeto de Lei número 2.422-57 (na Câmara) Estudantes de São Paulo, SP;
que veda a admissão sem prévio concurso, em
Da Diretoria dos Frigoríficos Minas Gerais, S.
cargos ou funções nas autarquias federais:
A. de Belo Horizonte, MG;
Do Presidente da União Nacional dos
Da Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores
Estudantes do Rio;
Metalúrgicos de Barão de Cocais, MG;
Projeto de Lei número 1.514-56 (na Câmara)
Da Diretoria do Sindicato da Indústria da
que revalida os anos já cursados pelos alunos da Construção e do Mobiliário de Blumenau, SC;
Faculdade de Direito de Mato Grosso:
Da Mesa da Câmara de Vereadores de Santa
Do Presidente da União Nacional dos Maria, RS;
Estudantes do Rio;
Da Diretoria da Federação das Colônias
Projeto número 1.957-57, que acrescenta de Pescadores do Estado do Rio Grande do Sul,
inciso ao artigo 184 da Lei número 1.711, de 28-10- RS;
52 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da
Da Mesa da Câmara de Vereadores de São
União) – Aposentadoria com 30 anos de serviço):
Boda, RS.
Do Vice-Presidente da Câmara de Vereadores
de Santa Maria, RS;
4)
Observações
e
sugestões
sôbre
Projeto de Lei número 61-57 (no Senado) que proposições em curso no Congresso:
cria a Universidade do Pará e dá outras
Manifestações contrárias ao Projeto de Lei que
providências:
prorroga os mandatos eletivos:
Do Presidente da Assembléia Legislativa do
Da Câmara Municipal de Barretos, SP; .
Pará.
Da Câmara Municipal de Catanduva, SP;
Da Câmara Municipal de Paranapanema, SP;
3) Comunicação de eleição e posse:
Da Mesa da Câmara Municipal de Soure, PA;
Da Câmara Municipal de Pereira Barreto, SP;
Do Governador substituto do Estado do Rio
Da Câmara Municipal de São Caetano do Sul,
Grande do Norte;
SP;
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Da Câmara Municipal de Pereira Barreto, SP;
Da Câmara Municipal de Alegrete, RS;
Da Câmara Municipal de Piquerobi, SP.
Da Câmara Municipal de Canoas, RS;
Da Câmara Municipal de Caxias do Sul, RS;
6) Diversos assuntos:
Da Câmara Municipal de Guaporé, RS;
Ofícios:
Da Câmara Municipal de Erval, RS;
Manifestações contrárias à importação de banha:
Da Câmara Municipal de Montenegro, RS;
Da Câmara de Vereadores de Cachoeira, SP;
Da Câmara Municipal de Pôrto Alegre, RS;
Da Câmara Municipal de Giruá, SP; Da
Da Câmara Municipal de Rio Grande, RS;
Câmara Municipal de Jaguari, SP;
Da Prefeitura Municipal de Conceição do
Da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga,
Araguaia,
PA, solicitando auxílio para a população
RS;
daquele município, em virtude de prejuízos causados
Da Câmara Municipal de Taquara, RS;
pela enchente do rio Araguaia.
Da Câmara Municipal de Uruguaiana, RS.
Da, Câmara Municipal de Mananguape, PB,
dando conhecimento de graves irregularidades em
Manifestações contrárias ao Projeto de um Entreposto de Pesca daquele município;
Da Câmara Municipal de Moreno, PE,
Reforma Constitucional que institui o divórcio.
solicitando providências no sentido de serem
amparadas tôdas as fábricas do Norte e Nordeste
Da Câmara Municipal de Marília, SP;
que se encontram em dificuldades;
Das Câmaras de Vereadores de Itatuna, BA, e
Da Câmara Municipal de Pôrto Alegre, RS.
Santa Maria, RS, transmitindo. moção de apoio ao
movimento nacionalista da Câmara dos Deputados
5) Solicitações e sugestões para apresentação sôbre o Petróleo.
de proposições:
Da Câmara Municipal de Anápolis, GO,
Solicitações no sentido de ser elevado para congratulando-se com o povo brasileiro pela
Cr$ 200.000,00 o limite mínimo de isenção do realização da primeira missa em Brasília.
Da Câmara Municipal de Araçatuba, – SP,
Impôsto de Renda, regulamentado pelo Decreto
comunicando
a aprovação daquela Câmara ao
número 40.702, de 31-12-56:
Projeto que trata da inviolabilidade da mandato.
Da Câmara Municipal de Borborema, SP;
Da Câmara Municipal de Araguacema. – GO,
Da Câmara Municipal de Capivari, SP;
solicitando a revogação do decreto que suspende a
pesca do pirarucu e jacaré nos rios Tocantins e
Da Câmara Municipal de Dois Córregos, SP;
Araguaia.
Da Câmara Municipal de Garça, SP;
Do Presidente do Tribunal de Justiça do
Da Câmara Municipal de Itaporanga, SP;
Estado de Minas Gerais, apelando para a
Da Câmara Municipal de Lençóis Paulista, federalização da Justiça.
SP;
Do Presidente da Associação Médica de
Minas Gerais, Seção de Ubá, transmitindo cópia da
Da Câmara Municipal de Loaena, SP;
Indicação e Sugestões aprovadas pelas "Primeiras
Da Câmara Municipal de Martinópolis, SP;
Jornadas Médicas da Seção Regional de Ubá, da A.
Da Câmara Municipal de Matão, SP;
M. M. G."
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Da Câmara Municipal de Araçatuba, – SP,
solicitando providências no sentido de que as praças
de pré se tornem eleitores.
Da Câmara Municipal de Jaú – SP,
congratulando-se pela apresentação do Projeto, de
autoria do Deputado Fernando Ferrari que beneficia
a classe dos Motoristas Profissionais.
Da Câmara Municipal de Marília, – SP,
congratulando-se com a Comissão de Defesa do
Café contra o Confisco Cambial.
Da Prefeitura Municipal de Quatá, – SP,
solicitando providências no sentido de ser
conseguido câmbio oficial em favor dos municípios
interessados na importação de ambulâncias.
Da Câmara Municipal de Santos, – SP,
solicitando providências no sentido de ser suspensa
a importação de auto-móveis de luxo.
Da Câmara Municipal de São João da Boa
Vista, – SP, manifestando-se contrária à emenda
parlamentarista.
Da Câmara Municipal de São Paulo,
manifestando-se contrária a Projeto que visa acabar
com a estabilidade dos trabalhadores aos 10 anos de
serviço.
Da Câmara Municipal de São Paulo,
manifestando-se contrária à pretensão de São Paulo
Railway sôbre devolução de imóveis.
Do Presidente do Sindicato de Jornalistas
Profissionais de São Paulo, SP, manifestando-se
contrário a qualquer alteração nas tarifas de
importação de papel de imprensa.
Da Câmara Municipal de Vera Cruz, – SP,
solicitando providências no sentido de ser alterado o
regime cambial que vem asfixiando a agricultura e a
economia brasileira.
Da Câmara Municipal de São Vicente, – SP,
congratulando-se com o "Diário da Noite" pela nota
publicada sôbre o fornecimento e empacotamento de
carne.
Do Chefe do Pôsto de Fiscalização do
Primeiro Congresso Nacional de Pescadores
Profissionais do Rio Grande, – RS, comunicando a
realização de Primeiro Congresso de Pescadores
naquela cidade.

Telegramas:
Solicitações de diversas associações de
classe, de auxílio à lavoura cacaueira:
Das Associações de classe de Itajuí, PE.
Do Prefeito de Itajubá, BA.
Do Presidente da Associação Rural de
Urucuca, BA.
Do Presidente do Conselho Administrativo da
Caixa
Econômica
Federal
do
Amazonas,
agradecendo gentileza comunicação sanção lei que
cria Serviço Social Economiários.
Da Câmara Municipal de Belém, – PA,
solicitando providências contra a exploração do jôgo
de bicho naquele Estado.
Do Presidente do Tribunal de Justiça de
Natal, – RN, solidarizando-se com a Côrte de
Justiça de Minas Gerais pela federalização da
Justiça.
Do Presidente da Associação dos Servidores
Públicos de Aracaju, – SE, solicitando a aprovação
do substitutivo apresentado ao Plano de
Classificação dos Cargos e Funções pela Coligação
das Associações dos Servidores Públicos.
Do Presidente da Assembléia dos Bancários
Paulistas, manifestando-se contrário ao Projeto que
visa a eliminar o direito de estabilidade, assegurado
na Constituição, aos trabalhadores.
Do Presidente da Liga dos Municípios da Alta
Paulista comunicando sua função.
Da Câmara Municipal de Caràzinho, – RS,
congratulando-se com o Projeto do Deputado
Queiroz Filho que dispõe sôbre a participação
obrigatória do trabalhador nos lucros das
emprêsas.
Do Presidente da Câmara Municipal de
Taquara, – RS, manifestando-se favorável à
manutenção do monopólio estatal do petróleo.
Dos orizicultores do sudeste do país,
comunicando irregularidades na cobrança dos
impostos sôbre querosene e óleo diesel.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Nelson Firmo,
primeiro orador inscrito.
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O SR. NELSON FIRMO *: – Senhor
Presidente, Senhores Senadores, há precisamente
um ano e seis meses, um menino terrivelmente
pobre – melhor diria, desesperadamente pobre – da
cidade de Palmares, realizava sonho antigo e quase
impossível: tomar assento neste recinto, onde
também se sentara – a emoção me domina de tal
forma, Senhor Presidente, que não sei se poderei
concluir minhas palavras – o imenso Ruy Barbosa,
monstro da palavra, para me apropriar de uma sua
expressão, referindo-se a Demóstenes.
Senti, ao penetrar neste Plenário, uma das
maiores emoções de minha vida de menino pobre,
posteriormente, simples autodidata, dirigindo um
jornal terrìvelmente combatido e, dezenas de vêzes,
atirado às prisões do Maranhão e aos calabouços do
próprio Distrito, Federal.
Ao deixar hoje êste Senado, experimento
emoção também muito forte e muito alta. Fui, por
vezes, em mais de um debate, algo áspero. Se
pratiquei injustiças, delas me penitencio e peço aos
nobres Senadores atingidos que as relevem.
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Quanto a
mim, declaro que o nobre orador, passando por esta
Casa, honrou o Se-nado e as tradições de
inteligência e bravura do povo pernambucano.
O SR. NELSON FIRMO: – Não me
envaideceu o mandato. A vaidade e sentimento tolo
e inferior. Êsse mandato, entretanto, representou
para mim grande honra e, de hoje por diante, será
uma das credenciais para disputar, nova eleição e
novo mandato, dirigindo-me ao povo da maneira
atrevida e independente como sempre falei, no
Senado da República.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Mandato a
que V. Exa. fará jus pelas demonstrações de
correção e de dignidade no exercício da suplência
que o nobre orador honrou.
O SR. NELSON FIRMO: – Senador
Gomes de Oliveira: lembro-me de que
ingressei
no
Senado
sob
a
Presi__________________

* Não foi revisto pelo orador.

dência austera e clarividente de Vossa Excelência.
Certa feita, fui tão atrevido, tão violento, que V. Exa.
só teve um gesto, muito justo, aliás: suspendeu a
sessão, talvez pela primeira vez.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Vossa
Excelência foi tão elevado que sempre me
honrou com sua admiração e louvor, ainda que
tivesse havido, entre nós, aquêle pequeno
incidente.
O SR. NELSON FIRMO: – Saio dêste Senado,
pode V. Exa. estar certo, como um dos seus maiores
e mais sinceros admiradores.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Obrigado a
V. Exa.
O SR. NELSON FIRMO: – Senhor Presidente,
não sei se, como suplente do Senador Jarbas
Maranhão, meu amigo e companheiro de muitas
lutas, voltarei a esta Casa. Devo ir para o meu
Estado, fundar e dirigir um jornal de luta. A sucessão
em Pernambuco será das mais emocionantes e
desiguais; mas, por isso mesmo, para mim a
desigualdade dos combatentes a torna mais
sedutora.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. NELSON FIRMO: – Muito me honra
Vossa Excelência com seu aparte.
O Sr. Juracy Magalrães: – Embora nem
sempre tenhamos concordado nos debates
parlamentares, declaro, como udenista, haver ficado
orgulhoso dos sufrágios de meus correligionários
para que V. Exa. chegasse ao Senado. Meus
votos são para que V. Exa., na política do Estado,
continui cultivando boas relações com o meu Partido,
do qual V. Exa. se tornou, merecidamente,
representante.
O SR. NELSON FIRMO: – Tenha V. Exa. a
certeza disso. Obtive nas eleições que me
trouxeram a este Senado, como suplente, mais
de cem mil votos dados pelos bravos udenistas
da minha terra. Procurei e tenho procurado
honrá-los.
Senhor Presidente, vou para uma luta da qual não
sei se sairei vivo ou morto. Afirmo, no entanto, á Nação,
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que combaterei o Ministro Etelvino Lins de porta em
porta, de cidade em cidade, de município em
município, a fim de libertar Pernambuco, jungido a
urna política de intolerância e desonestidade.
As proporções da minha emoção me arrasam,
apesar de ter sido, na minha mocidade, homem das
tribunas populares.
Sinto que as expressões me faltam; mas saio
desta Casa afirmando a todos os Senhores
Senadores que nem decepcionei meu povo, nem
decepcionei minha terra. Fui honesto – tenho disso
absoluta certeza – no exercício do mandato de
suplente do Senador Jarbas Maranhão, aliás
um dos políticos mais jovens e mais ilustres,
e de extraordinária receptividade popular do meu
Estado.
De Sua Excelência poderei divergir, se
amanhã a política arrastá-lo a um apoio ao Senhor
Etelvino Lins. Se assim fôr, terei profunda mágoa,
tantos são os laços de amizade que nos unem, há
mais de quatro anos, na luta comum pelo bem de
nosso Estado.
O Deputado Amauri Pedrosa esteve, à revelia,
penso, de todos nós, com o Ministro Etelvino
Lins, o qual já mandou assoalhar e espalhar
que àquele representante do povo lhe fôra
pedir apoio para a candidatura do Senador
Jarbas Maranhão. Parece-me absurda a afirmação,
pelo fato de o Senhor Etelvind Lins ter mandado
escrever nos muros da Cidade do Recife os maiores
desaforos e as mais deslavadas injúrias àquele
conterrâneo.
De minha parte, afianço ao Senado e à Nação:
serei duro, áspero, terrível, na destruição dêsse
homem público, que tem sido dos mais sérios e
vorazes inimigos de Pernambuco.
Senhor Presidente, aproveito o ensejo para
declarar que também divergirei, como tenho
divergido sempre, do Govêrno, nada justo e nada
dinâmico, do General Cordeiro de Farias. Sei
que vou enfrentar adversários muito mais fortes;
mas a luta só me seduz quando há desigualdade
de fôrças. Enfrentamo-la com mais ânimo,
maior pugnacidade, o coragem, mais bravura e

desamor à vida, e mais amor ao povo e aos
problemas de nossa terra.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. NELSON FIRMO: – Pois não.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Manifesto, em nome dos meus correligionários, do
meu Partido, e no meu próprio, a satisfação que
tivemos e temos em ver V. Exa. representar o
glorioso Estado de Pernambuco, pugnando
bravamente pelos interêsses nordestinos do Brasil.
V. Exa. conquistou, nesta Casa, sinceros
admiradores, entre os quais me enfileiro. Tem sido
digno e tem correspondido à expectativa do seu
povo. Espero, portanto, que em breve prazo retorne
aos nossos trabalhos e ao convívio fraternal de todos
nós.
O SR. NELSON FIRMO: – Senhor Presidente,
esse bravo nordestino, com seu aparte, piorou minha
situação emocional; reduziu-me a nada, tão alto me
colocou neste instante.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Vossa
Excelência tem uma história de lutas, de algumas
décadas; grandes lutas cívicas, que se incorporaram
ao patrimônio moral do Estado de Pernambuco, e
cujos reflexos chegaram até minha terra, o Rio
Grande do Norte. Hoje, V. Exa. se encontra sob esta
cúpula legislativa, honrando essa tradição,
demonstrando o espírito combativo de quem jamais
negou seu passado e olha confiante para o futuro
como homem de ação.
O SR. NELSON FIRMO: – Senador
Kerginaldo Cavalcanti: temos, em nossas vidas,
inúmeras afinidades. Fomos lutadores pobres;
enfrentamos, Vossa Excelência na sua terra e eu no
meu Pernambuco, tremendo poder econômico...
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Esmagador poder econômico.
O SR. NELSON FIRMO: – ... porém jamais
nos dominaram.
Prometo à terra de V. Exa., apesar da minha
desvalia...
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não
apoiado.
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O SR. NELSON FIRMO: – pleitear, dr. seu
bravo povo, a reeleição de V. Exa., como ato de
Justiça, tão necessária se faz a presença do, nobre
colega, por mais oito anos, no Senado.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Muito
grato a V. Exa.
O SR. NELSON FIRMO: – Vamos lutar! É
ainda na luta que experimentamos as emoções mais
fortes. Mesmo nas prisões, a que era semanalmente
atirado, jamais fui um fraco, jamais tergiversei,
jamais cedi – e posso afirmar ao Senado – jamais
cederei aos inimigos de meu Estado e de minha
Nação!
Deixando, hoje, o Senado, Senhor Presidente;
mantenho com o eminente Senador Jarbas
Maranhão as melhores relações de amizade e tendo
merecido por duas vezes sua confiança política,
espero que não haja aliança entre Jarbas Maranhão
e o Senhor Etelvino Lins, a fim de não me separar do
primeiro definitivamente.
Indo governar o meu Estado, depois de ter
passado superiormente por esta Casa do Parlamento
– e digo superiormente, para fazer justiça – o Senhor
Etelvino Lins, eu o supunha homem regenerado, pelo
menos politicamente, mais arejado; e êle mesmo
várias vezes me disse isto. Voltando, todavia, ao
poder, com o meu apoio e o dos meus amigos,
novamente se mostrou o policial de sempre, violento,
agressivo, mandando espaldeirar o povo e dissolver
os comícios – e apelo, neste momento; para o
Ministro João Cleofas de Oliveira, pois muitas vêzes
fomos vítimas da polícia de Etelvino Lins.
Voltando breve para o meu Estado, despeçome, Senhor Presidente, certo de não ter, em
absoluto, diminuído as tradições do Senado. Se não
estive à altura dêle, foi por falta de méritos. (Não
apoiados).
O Senado – já o disse – trouxe-me
emoções altas e puras. Ouvindo os debates mais
elevados,
muito
aprendi
com
inúmeros
Senadores, que discutiram problemas do maior
interêsse da Nação e dos Estados em particular.

No
ano
passado,
achando-me
em
Pernambuco, não pude despedir-me de meus
ilustres pares; faço-o, hoje, por uma razão mais
séria: talvez não volte ao exercício de minha
suplência, embora ela só termine em 1963.
Dizendo essas verdades ao Senado, devo
assinalar que não há entre mim e o Senador Jarbas
Maranhão nenhum atrito: lamentarei apenas não me
achar ao seu lado, se houver, no meu Estado, união
entre Sua Excelência e o Senhor Etelvino Lins. Nem
admito essa união, pela simples razão de ter sido
Jarbas Maranhão um dos homens mais caluniados e
injuriados pelo Senhor Etelvino Lins. Seria um fim de
mundo, um desastre total para a nossa cultura
política, para os brios do meu povo e para o próprio
Jarbas Maranhão!
O SR. ABELARDO JUREMA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. NELSON FIRMO: – Pois não.
O SR. ABELARDO JUREMA: – E se essa
união não fôsse de homens, e sim de correntes,
tendo em vista superiores interêsses de
Pernambuco, a projeção e o fortalecimento de suas
fôrças políticas; enfim, a elevação de Pernambuco
no conceito de todo o País? Não concordaria V.
Exa., não diga com uma união, mas, pelo menos,
com um "modus vivendi" entre as duas correntes?
O SR. NELSON FIRMO: – União tão alta
como a que preconiza sua inteligência, clarividência
e espírito público, Senador Abelardo Jurema...
O SR. ABELARDO JUREMA: – Obrigado a V.
Exa.
O SR. NELSON FIRMO: – ...união dessa
natureza, em minha terra, tendo por arbítrio o Senhor
Etelvino Lins, é humanamente impossível. Não a
admitimos. Eu, pelo menos, com ela não
concordarei; continuarei na luta, embora sòzinho.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Não falo em
nomes – desculpe nova interrupção – mas em
união das fôrças partidárias, tendo como
componentes Etelvino Lins, Apolônio Salles
e outros expoentes da política pernambucana. Per-
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gunto se V. Exa., como velho combatente, tendo em
vista a projeção e o fortalecimento das correntes
políticas de seu Estado, não integraria movimento,
nesse sentido.
O SR. NELSON FIRMO: – Julga V. Exa.
possível que homem primário, como a Dr. Etelvino
Lins, tome atitude tão alta? Um homem que injuria,
diminui seus adversários e tenta arrasá-los, tenta
apenas e jamais o consegue.
É possível unirmo-nos ao Doutor Etelvino
Lins?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Vossa
Excelência desculpe meus apartes. Não quero
intrometer-me na política pernambucana. Estou
falando em tese. Desde que V. Exa. mesmo faz
justiça ao Dr. Etelvino Lins – e não tenho procuração
para defendê-lo...
O SR. NELSON FIRMO: – Foi um bom
Senador, que se portou sempre dignamente.
O SR. ABELARDO JUREMA: – ...quem sabe
se V. Exa. não poderia abrir-lhe novo crédito de
confiança, para a união das correntes políticas
pernambucanas? Aliás, Vossa Excelência proclamou
que tudo isso estaria dentro das bases comuns das
aspiraçães de seus conterrâneos.
O SR. NELSON FIRMO: – Nós lhe abrimos
êsse crédito; êle voltou, com o nosso apoio, ao
Govêrno do Estado, e se desmandou nas mais
terríveis violências. Não respeitou a liberdade. Invoco
o testemunho do Ministro João Cleofas de Oliveira
ao lado de quem, muitas vezes, presenciei a política
do Senhor Etelvino Lins dissolver, a patas de
cavalos, nossos comícios. Esta, a razão por que me
afastei de Sua Excelência, não pelos motivos
inferiores que assoalhou em mais de uma nota
dirigida à imprensa do Rio de Janeiro.
Não é possível uma união entre homens de
bem, que têm horror instintivo à violência, e o Senhor
Etelvino Lins, que a ama, a pratica e nutre por ela
enorme ternura.
Se houver essa união, abandonarei
definitivamente
a
política,
ou,
então,

lutarei sòzinho, contra o Sr. Etelvino Lins, de porta
em porta, sem mêdo como já o afirmei no Senado.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Dou
testemunho de que conheço V. Exa. desde os
tempos de estudante. O nobre colega sempre se
revelou homem público, jornalista e panfletário dos
mais brilhantes.
O SR. NELSON FIRMO: – Graças a Deus, V.
Exa. dá seu testemunho. Desde estudante nunca tive
mêdo.
Confio em Deus que êsse entendimento, que
se assoalha, entre o Senador Jarbas Maranhão e o
Ministro
Etelvino
Lins,
não
se
realize,
principalmente tendo em vista os altos problemas
de meu Estado, suas tradições de luta, suas
tradições democráticas e seu passado, que V. Exa.
sabe quanto é glorioso.
O SR. CARLOS SABÓIA: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. NELSON FIRMO: – Com todo o prazer.
O SR. CARLOS SABÓIA: – Nós, que no
Senado convivemos com o Senhor Etelvino Lins, e
acompanhamos sua trajetória política, temos
impressão magnífica de Sua Excelência como
homem público.
O SR. NELSON FIRMO: – No Senado, deu a
todo mundo essa impressão.
O SR. CARLOS SABÓIA: – Não desejo
discutir a política interna de Pernambuco.
O SR. NELSON FIRMO: – O Senhor Etelvino
Lins é um dissimulador.
O SR. CARLOS SABÓIA: – O Senhor
Etelvino Lins é um homem digno e de bem. Nós, pelo
menos, o temos nessa conta. Sou amigo pessoal de
Sua Excelência, bem como de V. Exa. Embora
respeite sua opinião, afirmo que quantos com êle
conviveram a apreciam e lhe reconhecem a
honorabilidade e o desprendimento.
O SR. NELSON FIRMO: – Nesta Casa,
tiveram essa impressão.
O SR. CARLOS SABÓIA: – Sua
Excelência é um homem honesto, correto.
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O SR. NELSON FIRMO: – Não me refiro à sua
honorabilidade. O Senhor Etelvino Lins é um homem
de bem e honesto; mas tudo fêz, para destruir o
Senhor Juscelino Kubitschek.
O SR. CARLOS SABÓIA: – Apenas uma
preliminar, meu caro colega, para uma pergunta.
O SR. NELSON FIRMO: – Hoje o Senhor
Etelvino Lins apresenta-se aos olhos do Senhor
Presidente da República pleiteando as mais altas
posições no Govêrno; e as obtém até, com o apoio –
lamento dizê-lo – do Senhor Benedicto Valladares.
O SR. CARLOS SABÓIA: – Peço licença
apenas para uma pergunta. Desejaria saber se, caso
o Senhor Etelvina Lins renunciasse, nessa
conciliação geral, a tôda e qualquer pretensão
política dentro do Estado, visando apenas o bemestar do povo, o soerguimento econômico de
Pernambuco...
O SR. NELSON FIRMO: – Êsse "apenas" é
impossível ao Senhor Etelvino Lins.
O SR. CARLOS SABÓIA: – ...ficaria V. Exa.
com êle ou não?
O SR. NELSON FIRMO: – Não! Não é
possível ao Senhor Etelvino Lins desejar "apenas" o
bem-estar do povo do meu Estado.
O SR. CARLOS SABÓIA: – O Senhor
Etelvino Lins já deu uma grande demonstração de
renúncia ao abandonar a sua candidatura à
Presidência da República.
O SR. NELSON FIRMO: – O Vice-Presidente
desta Casa, Senador Apolônio Salles, será uma
vítima dêle.
O SR. CARLOS SABÓIA: – Na opinião de
Vossa Excelência que, aliás, respeito.
O SR. NELSON FIRMO: – Dentro de seis a
oito meses, a Nação saberá se o Ministro
Etelvino Lins apoiará decididamente o nome ilustre e
limpo do Senhor Apolônio Salles ou se lançará o
seu próprio para a sucessão, no meu Estado.
Se assim fôr, nós nos oporemos, em massa, a
Sua Excelência; e, se não houver brechas em nos-

sas fileiras, o Senhor Etelvino Lins será
fragorosamente derrotado.
O SR. CARLOS SABÓIA: – Tenho a
impressão de que o Senhor Etelvino Lins não será
candidato ao Governo de Pernambuco. Já governou
bastante e entende deva dar a outros
pernambucanos a oportunidade de dirigir os destinos
daquele Estado.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Permite V.
Exa. outro aparte?
O SR. NELSON FIRMO: – Com prazer.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Vossa
Excelência, com sua inteligência, seu brilhantismo e
sua
habilidade
política,
está
invadindo,
perigosamente, a área das profecias políticas que,
dificilmente, se podem fazer. A política é uma
dinâmica com contingências e conjunturas que não
podemos denunciar, com tanta antecedência.
O SR. NELSON FIRMO: – Podemos tirar
ilações dessas contingências.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Estou certo
de que V. Exa., pelo bem de Pernambuco, será
capaz de tôdas as renúncias e transigências.
O SR. NELSON FIRMO: – O Senhor Etelvino
Lins nada fará pelo bem de Pernambuco. Seu
govêrno desastrado e violento dividiu o Estado e o
seu próprio Partido. No entanto, Sua Excelência
apresenta ao Senhor Presidente da República
esquemas de pacificação nacional!
O SR. ABELARDO JUREMA: – Que são
recebidos como colaboração.
O SR. NELSON FIRMO: – O Senhor Etelvino
Lins dividiu o seu próprio partido.
O SR. CARLOS SABÓIA: – Sua Excelência
deixou ótima impressão em Pernambuco.
O SR. NELSON FIRMO: – O nobre Senador
Benedicto Valladares, gênio montanhês, que atravessa
êste recinto com ar de superioridade e indiferença
por todos nós, foi um dos que não admitiram a
vitória
doSenhor
Juscelino
Kubitschek.
Posso firmar ao Senado e à Nação que o Senhor Presi-
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dente da República afiançou a um dos Deputados de
Pernambuco, em palestra, que se fôsse confiar no
Senador Benedicto Valladares, não estaria, hoje, na
Suprema Magistratura do País.
Eu só lamento que o nobre Senador Benedicto
Valladares não esteja presente. O fato de ser Sua
Excelência
Presidente
do
Partido
Social
Democrático, em absoluto me acovarda ou intimida.
No dizer verdades, sou áspero e duro. O Senhor
Presidente da República fêz essa afirmação a um
representante pernambucano e não pediu reserva. O
Senhor Benedicto Valladares, repito, foi um dos que
muito trabalharam para a derrota do Senhor
Juscelino Kubitschek.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Mas Minas
Gerais deu à Nação um exemplo de unidade em
tôrno do Presidente Juscelino Kubitschek.
O SR. NELSON FIRMO: – Minas Gerais não é
Benedicto Valladares; Minas Gerais é Minas Gerais.
E' o bom senso mineiro. Aliás, sou um dos
admiradores do povo montanhês.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Pode Vossa
Excelência lhe acrescentar a lealdade políticopartidária.
O SR. NELSON FIRMO: – Não de todos os
seus políticos. O Senador Benedicto Valladares não
demonstrou essa lealdade.
O SR. SÁ TINOCO: – O nobre orador dá licença
para um aparte? (Assentimento do orador) – Assisti a
convenção do nosso partido, e testemunhei a presença
do nobre Senador Benedicto Valladares, que votou, por
delegação de duzentos e tantos municípios, no nome do
atual Presidente da República.
O SR. NELSON FIRMO: – Qual era, entretanto,
a atitude daquele parlamentar, quando o Sr. Juscelino
Kubitschek atravessava a fase mais dramática de
sua monumental campanha política, agigantando-se
indiscutivelmente, perante a Nação, falando duas
mil vêzes, e sempre bem? O diabo é que, uma
vez Presidente da República, o Sr. Juscelino
Kubitschek
abandonou-nos
em
Pernambuco,
ao passo que prestigia o homem que o ia destruindo,
e que chegou a chamá-lo de simples dançarino.

Etelvino Lins dizia "não é possível um dançarino na
Presidência da Repúbiica".
Hoje, eu lamento profundamente – e talvez
isso seja a minha destruição política, mas pouco me
importa pois sou homem de luta e morrerei lutando –
obtenha o Sr. Etelvino Lins tudo do Presidente
Juscelino
Kubitschek,
enquanto
nós
nada
conseguimos. Acresce que o fato não ocorre apenas
no meu Estado; o Espírito Santo padece de mal
idêntico.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Os benefícios
são para Pernambuco, não para o Sr. Etelvino Lins.
O General Cordeiro de Farias é quem recebe do Sr.
Juscelino Kubitschek tôdas as "benesses'' da
administração. O favorecido, repito, é o glorioso
Estado de Pernambuco.
O SR. NELSON FIRMO: – Não pense V. Exa.
assim.
O SR. ABELARDO JUREMA: – O Presidente
não pode fechar as portas a um Estado como
Pernambuco.
O SR. NELSON FIRMO: – As posições dadas
pelo Sr. Presidente da República aos amigos do Sr.
Etelvino Lins fortalecem-no contra nós, no próximo
pleito de outubro de 1958. São posições chaves,
como o Instituto do Açúcar e do Álcool; é o poder
econômico...
O SR. ABELARDO JUREMA: – O Sr. Gomes
Maranhão divergiu do Sr. Etelvino Lins.
O SR. NELSON FIRMO: – Foi solerte. Como o
Sr. Benedicto Valladares, também não compareceu.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Não faço
êsse juízo do jornalista Gomes Maranhão, que
participou abertamente da luta.
O SR. CARLOS SABOYA: – O Sr. Gomes
Maranhão foi contra o Sr. Etelvino Lins. Deu
entrevistas nos jornais atacando-o.
O SR. NELSON FIRMO: – Apoio ao
Sr. Etelvino Lins à maneira dêle. Eu não o vi
lutando. Jornalista dos mais brilhantes, não
assisti a um só trabalho defendendo o Sr.
Juscelino Kubitschek. O Presidente da República,
entretanto, tira o nome de Jarbas Maranhão,
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um dos seus correligionários, conduz pela mão o Sr.
Gomes Maranhão, que apoiou o Senhor Etelvino
Lins quando êste qualificou o Sr. Juscelino
Kubitschek de dançarino, incapaz de governar o
País.
O SR. CARLOS SABOYA: – O Sr. Gomes
Maranhão apoiou o Sr. Juscelino Kubitschek.
O SR. NELSON FIRMO: – Não com "élan" e
combatividade idênticos aos nossos.
O SR. CARLOS SABOYA: – V. Exa. deve ter
conhecimento da entrevista dada pelo Sr. Gomes
Maranhão, em Pernambuco, combatendo o Sr.
Etelvino Lins.
O SR. NELSON FIRMO: – Escrevi, nos jornais
do Rio de Janeiro, seiscentos trabalhos sôbre o
Presidente Juscelino Kubitschek; e ainda espero
apoiá-lo.
O SR. CARLOS SABOYA: – V. Exa. é pela
qualidade ou pela quantidade?
O SR. NELSON FIRMO: – Formulo,
entretanto, apêlo a S. Exa., da tribuna do Senado,
que ocupo, – quem sabe? pela última vez, no sentido
de traçar novos rumos ao Govêrno e ao País.
O SR. CARLOS SABOYA: – Fazemos votos
para que não seja a última vez.
O SR. NELSON FIRMO: – Vou lutar
bravamente como se luta quando as posições não
nos seduzem.
Apelo para o Sr. Presidente da República, como
homem que por êle se bateu desinteressadamente
movido, apenas, pelo bem-estar da Nação. Ainda não
tive o prazer – nem me seduziu a idéia – de apertar as
mãos do Sr. Juscelino Kubitschek. Espero, no entanto,
que S. Exa., valendo-se de suas qualidades de
estadista, trace rumas mais acertados e clarividentes
para o Govêrno; uma das facêtas interessantes de sua
personalidade é prestigiar a Petrobrás, sendo ela
nacionalista. Desejaria fôsse êle um nacionalista
completo, indo com o General Lott, a Fernando de
Noronha e expulsando os estrangeiros que procuram
diminuir as tradições de bravura do meu Estado e da
minha gente.
O SR. CARLOS SABOYA: – Também
discordo de V. Exa., nesse ponto.

O SR. ABELARDO JUREMA: – Permite V.
Exa. mais um aparte?
O SR. NELSON FIRMO: – Pois não.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Desculpe
interromper o brilhante e ardosoro discurso de V.
Exa.
O SR. NELSON FIRMO: – Ardoreso admito;
brilhante, não.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Não é
despedida. O Senado terá a satisfação e a honra de
vê-lo sempre nessa tribuna; mas. quando V. Exa.
alude a Fernando de Noronha ocupada por
invasores, estarrece a opinião pública.
O SR. NELSON FIRMO: – Ignora V. Exa. que,
diária ou semanalmente, saltam no aeroporto de
Ibura, no meu Estado, dezenas e dezenas de
soldados
norte-americanos,
que
mudam
imediatamente a farda e se encaminham para
Fernando de Noronha?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Desejo
esclarecer a V. Exa. um fato do qual por
coincidência, só agora tive conhecimento. Os
técnicos norte-americanos vão diàriamente de Recife
a Fernando de Noronha e regressam à noite.
O SR. NELSON FIRMO: – Para disfarçar.
O SR. ABELARDO JUREMA: – V. Exa. está
mal informado. Fazem-no justamente para não dar
impressão de invasão do nosso território. Recebi
essa informação de pessoa que regressou de
Pernambuco na tarde de ontem, a qual atesta o
cuidado com que os americanos instalam a estação
observadora de teleguiados. Não será. perdôe-me
Vossa Excelência, uma ocupação do território
nacional?
O SR. NELSON FIRMO: – O fato não dói a V.
Exa., porque a sua Paraíba, forte e brava, está livre
disso.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Doeria a tôda
a Nação.
O SR. CARLOS SABOYA permite o nobre
orador mais um aparte? (Assentimento do
orador): – Não podemos encarar os Estados Unidos
como nação inimiga e sim como país amigo.
O SR. GASPAR VELLOSO: – Muito bem!

– 546 –
O SR. CARLOS SABOYA: – Ou são nossos
amigos ou não o são. Se são, devemos ajudá-los e
estender-lhes as mãos, pois de mãos dadas
sairemos vitoriosos.
O SR. NELSON FIRMO: – Nobre Senador,
ainda é bem recente a história dos assaltos às
repúblicas centro-americanas, pelos fuzileiros norteamericanos.
O SR. CARLOS SABOYA: – Seremos mais
fortes.
O SR. ABELARDO JUREMA: – V. Exa.
estava em Pernambuco em 1940 e 1941; e
testemunhou o esfôrço de guerra.
O SR. NELSON FIRMO: – Vi as môças de
minha terra serem apalpadas pelos soldados norteamericanos; e a reação foi a peixeira. Todo dia
morria um e o respeito surgiu. A disciplina se
implantou em conseqüência de nossa reação, do brio
da família pernambucana.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Desejaria
perguntar a V. Exa. se isso se deu depois de 1945.
O SR. NELSON FIRMO: – Permaneceram em
Pernambuco durante mais de três anos, guardando
as bases, e matando os brasileiros que delas se
aproximavam, inadvertidamente.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Conflitos
semelhantes surgem em todo o território brasileiro,
entre soldados da Capital da República.
O SR. GASPAR VELLOSO: – Até na Capital
da República.
O SR. ABELARDO JUREMA: – O nobre
Senador Gaspar Velloso acentua, com muita
propriedade, que tais conflitos ocorrem até na
Capital da República. São atritos temperamentais.
O nobre orador convirá, entretanto, em que após
1945 o Nordeste não viu soldados norteamericanos.
O SR. NELSON FIRMO: – Está cheio de
soldados americanos.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Graças a
Deus!
O SR. NELSON FIRMO: – O Senador Assis
Chateaubriand tem o atrevimento de dizer que está
cheio dêles, graças a Deus!

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Estão
realizando estudos.
O SR. NELSON FIRMO: – Ouço sempre V.
Exa. como homem extraordinário e excepcional
inteligência, ventilando, discutindo, todos os
assuntos. Podemos divergir de Vossa Excelencia,
mas o admiramos mesmo na divergência, homem
extraordinário que é. Só lamento não esteja do nosso
lado.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Agradeço
a V. Exa., homem de luta, valoroso, de coragem.
Permite V. Exa. continui meu aparte?
O SR. NELSON FIRMO: – V. Exa. me honra
com seu aparte.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Há dias,
quando da chegada aos Estados Unidos do chefe da
oposição alemã, que combate, precisamente, a
política do S. Konrad Adenauer, foi-lhe formulada a
seguinte pergunta: "Que pensa relativamente à tropa
americana na Alemanha Ocidental?" Respondeu: –
"Vim aos Estados Unidos porque estamos
apavorados com os cortes que os senhores querem
fazer, retirando tropas do nosso território. Queremos
que a ocupação continui".
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Quem
paga a ocupação?
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – A NATO.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Aí
está a resposta.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – O fato é
muito mais importante e merece maior atenção.
Estive em Munich há dois anos e fiz pequeno vôo
sôbre o imenso campo ocupado pelos americanos.
Perguntei a três ou quatro homens, em lugares
diferentes, qual a reação que experimentavam com a
existência daquele campo de aviação americano
dentro do território alemão. Responderam: "Não são
tropas americanas; são européias. Estão aqui para
defender o mundo livre na hipótese de uma invasão
russa". E' o que estão fazendo os americanos com
os teleguiados.
O SR. NELSON FIRMO: – Nobre Senador Assis
Chateaubriand, releve-me V. Exa. mas a Alemanha
está dividida em duas nações. Os Estados Unidos
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portam-se dessa maneira justamente para diminuir
os efeitos da administração russa na zona oriental.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Absolutamente! V. Exa. está equivocado! A
Alemanha não está dividida. Metade é ocupada
pelos russos.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Profundamente dividida.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – No dia
em que êstes saírem de lá o povo alemão fará do
país uma nação homogênea, coesa, como era no
passado.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Deixemos de lado essa parte semifantasista e
aguardemos o futuro.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Sabe V.
Exa. qual seria a maior condição de garantia de
segurança do Brasil?
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – O
apoio dos brasileiros, esta a grande resposta.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Minha
tese durante a última guerra, foi transformar-se
Belém do Pará, Natal, Bahia, Santa Cruz, Rio
Grande e Santa Catarina em bases interamericanas.
O SR. NELSON FIRMO: – Faça V. Exa. um
esforçozinho e inclua a Paraíba.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Por
que não o Estado do Rio e a Paraíba? O Senador
Assis Chateaubriand parece, que quer fazer do Brasil
um Pôrto Rico. Seria melhor aconselhasse a
situação de Pôrto Rico para o Brasil.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Nobre
colega, certa feita conversava eu, nesta Casa, com o
grande Marechal Odria.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Conheço-o. E' um ditador a serviço dos norteamericanos. Andou pelo Senado.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Odria e o
Exército acabaram, no Peru, com a abominável
ditadura provinciana e rumaram para a civilização.
O SR. KERGINALDO CAVAICANTI: – No
conceito de V. Exa., não no meu e no dos
nacionalistas brasileiros.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Imaginese o espetáculo da Nação peruana, recebendo
milhões de dólares.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Qual?
o Peru?

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Sim.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Pobre
País. V. Exa. não sabe o que está dizendo. Estive no
Peru e vi como êle é explorado pelo capitalismo
americano.
O SR. NELSON FIRMO: – Senador Assis
Chateaubriand, aceito e defendo a tese da inversão
dos capitais estrangeiros, mas policiados, para não
produzirem juros fantásticos, enquanto os nossos
nada rendem.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Estou
de acôrdo com V. Exa. em que devem ser
policiados, porque o capital é egoísta, em todo o
mundo.
O SR. NELSON FIRMO: – Devemos aceitar a
cooperação do capital estrangeiro, não nego.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Senador Nelson Firmo, dizia-me o General Odria
que os campos de aviação de Lima, capital do
Peru, deviam receber a juventude aeronaval
brasileira e nós, os aviadores peruanos, que são
os melhores da América, para defender Natal, pois
Brasil e Peru são solo do mesmo continente
americano. Meus nobres colegas, em matéria de
aviação, em virtude da nossa posição geográfica o
Brasil devia ser o primeiro a proclamar a
necessidade de defesa homogênea e coesa desta
parte do Hemisfério.
O SR. NELSON FIRMO: – Lamento não seja
V. Exa. militar. Teríamos um grande General de
Exército.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – O
Senador Assis Chateaubriand apresenta o problema
com facêtas contraditórias.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Não
sei se V. Exa. assistiu, nesta Casa, ao debate
travado com a esquerda udenista, que, com raras
e honrosas exceções, nos atacava pela
aprovação do Acôrdo Militar Brasil-Estados
Unidos.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Tive a
honra de participar dêsse debate, combatendo tal
Acôrdo, que considero um erro e de grande
nocividade para o Brasil.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Graças a
êle, o Brasil tem, hoje, armamentos.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Que,
armamento? Será êsse que aí está, por
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que não o devolvemos aos norte-americanos? Não
precisamos dêle.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – O nobre
colega é um homem tão pacifista que não sabe onde
está guardado o armamento do País. Apesar disso é
dos brasileiros mais perigosos; sòzinho, ameaça a
Nação.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sou
homem prático.
O SR. NELSON FIRMO: – E vai ser reeleito
por mais oito anos.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Já me
comprometi a partir para o Rio Grande do Norte e
fazer a campanha eleitoral do nobre Senador
Kerginaldo Cavalcanti...
O SR. NELSON FIRMO: – Seremos dois.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Sem êle
não mais teremos, nesta Casa, debates acalorados.
S. Exa. é réplica viva às nossas idéias, aos nossos
pontos de vista; tem a faculdade excepcional de ser
um provocador de debates, atrevido, insolente e, ao
mesmo tempo, de grande urbanidade.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Tenho
muito mêdo da peixeira pernambucana.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Acredita
V. Exa. que haveria algum perigo se o Brasil
propusesse, amanhã, que a Base Aérea de Natal
recebesse cinqüenta aviadores argentinos, cinqüenta
aviadores peruanos...
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não
haveria perigo.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – ...ou
duzentos aviadores americanos?
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Perigo
grande.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Vejo que
o medo do nobre colega é só dos americanos.
O SR. MEM DE SÁ: – O caso do Senador
Kerginaldo Cavalcanti é de alergia pelos americanos.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Confesso que sou alérgico ao poderio norte-americano;
e o sou, pelo exemplo que deram os Estados Unidos
às nações americanas e, ao mau tratamento que

sempre dispensaram ao Brasil. Eis a razão da minha
alergia.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Desejaria que a Casa tomasse conhecimento da
admirável entrevista dada pelo Almirante Rojas,
Vice-Presidente da Argentina, ao nosso confrade
Barreto Leite, durante a qual S. Exa. pronunciou
esta frase lapidar: "Na próxima guerra os
argentinos não ficarão em casa defendendo a
bandeira da neutralidade. Farão o que fêz o Brasil,
demonstrando coragem na defesa da liberdade do
mundo e empunhando armas e de acôrdo com a
consciência do seu povo".
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Êle já
está usando essas armas da civilização e da
liberdade para fuzilar os argentinos.
O SR. NELSON FIRMO: – Permanecendo
duas vêzes neutra a Argentina recebeu da dadivosa
América do Norte muito mais do que nós.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Não diga
isso, meu nobre colega. A Argentina nada recebeu,
ao passo que o Brasil só do Eximbank recebeu mais
de um milhão de dólares, apesar de brasileiros como
o nobre Senador Kerginaldo Cavalcanti e de todos os
nacionalistas.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – A
verdade é que a América do Norte está recebendo
do Brasil muito mais dólares do que nos manda. Os
próprios balanços do Banco do Brasil o revelam.
Está nos empobrecendo com a sua exploração
econômica.
O SR. NELSON FIRMO: – O aparte de V. Exa.
valoriza meu discurso e muito me honra.
Sr. Presidente, vim fazer uma simples
despedida e me envolveram nesse debate.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Evidentemente V. Exa. sai entre raios e trovôes.
O SR. MEM DE SÁ: – A despedida do nobre
colega não podia ser de outra forma; está de acôrdo
com a sua personalidade ruidosa e veemente.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Grande
homenagem
que
prestamos
a
Pernambuco.
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O SR. NELSON FIRMO: – Sou um lutador
sem armas.
O SR. MEM DE SÁ: – O Senado lamenta
perder uma das figuras mais destacadas em retórica,
que tanto o tem empolgado.
O SR. NELSON FIRMO: – Obrigado a V. Exa.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Saída
ruidosa, como ruidosa tem sido tôda a sua vida
pública.
O SR. GASPAR VELLOSO: – Afirma Vossa
Excelência, nobre Senador Nelson Firmo, que a
Argentina conservando-se neutra, obteve resultados
materiais melhores que o Brasil. Devo afirmar e comigo
está tôda a consciência do povo brasileiro que o nosso
País, quando se envolveu na luta com os Estados
Unidos, não o fêz para defender pròpriamente os
Estados Unidos e sim a democracia ameaçada.
O SR. NELSON FIRMO: – Apóio plenamente
V. Exas.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Muito bem.
O SR. GASPAR VELLOSO: – Se não
obtivéssemos qualquer compensação dessa luta: se,
pelo contrário, dela nos adviessem sacrifícios
imensos, que até hoje perdurassem e lhe
sofrêssemos as conseqüências. teríamos cumprido o
nosso dever para com a democracia. Devemos
continuar nesse setor, ao lado dos Estados Unidos,
nossos amigos, na defesa da civilização cristã e
ocidental. São nossos amigos os que estão do lado
de cá; são nossos inimigos potenciais os que estão
do lado de lá. Para defendê-los, qualquer sacrifício
se justifica, até mesmo o da própria vida.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Muito
bem. Fala por V. Exa. a sabedoria e a inteligência do
povo brasileiro.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Realmente não temos de que nos arrepender, por
haver defendido o que nos parecia democracia. E'
verdade que os Estados Unidos da América do
Norte se confundem na inteligência daquilo que
chamam democracia e nos envolvem de maneira tão
solerte, que não sabemos como escapar. O sentido
brasileiro foi, repito, da defesa da democracia.

O SR. NELSON FIRMO: – O nobre Senador
Assis Chateaubriand defende a posição dos Estados
Unidos em face dos pretos?
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – De
maneira alguma; sou a favor de tudo quanto é prêto.
O SR. NELSON FIRMO: – Lá, um prêto não
se pode assentar ao lado de um branco.
O SR. MEM DE SÁ: – Essa a chaga que os
Estados Unidos sofrem; e ninguém a lamenta mais
que os próprios norte-americanos.
O SR. NELSON FIRMO: – Mas êles têm o
remédio na mão. A Sra. Roosevelt tentou evitar essa
separação absurda. Ainda hoje lincham-se e matamse pretos apenas por olharem, amorosamente, para
uma branca.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Seguem o exemplo de carrasco; cortam o pescoço
do indivíduo e depois lhe choram a morte.
O SR. MEM DE SÁ: – E' chaga que não
possuímos. Devemos ao português, como a maior
"benesse" de nossa civilização, não têrmos êsse
desgraçado preconceito racial. Foi o maior benefício
que haurimos da nossa descoberta, pelos
portugueses.
O
SR.
ABELARDO
JUREMA:
–
Perfeitamente. Legaram-nos uma civilização sem
discriminação de raças.
O SR. MEM DE SÁ: – E' cancro que vem da
Inglaterra.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Lembro ao nobre orador que faltam
apenas dois minutos para o término da hora do
Expediente.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI (pela
ordem): – Sr. Presidente, requeiro que V. Exa.
consulte à Casa sôbre se consente na prorrogação
regimental da hora do Expediente, a fim de
que continuemos ouvindo o nobre Senador Nelson
Firmo,
que
acaba
de
nos
proporcionar
momentos excelentes, sobretudo com a interferência
de brilhantes colegas, até mesmo chegados à
última hora, como êsse bravo campeão,
Senador Assis Chateaubriand.
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O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de
ouvir o requerimento formulado pelo nobre Senador
Kerginaldo Cavalcanti.
Os Senhores Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Continua com a palavra o nobre Senador
Nelson Firmo.
O SR. NELSON FIRMO: – Sr. Presidente,
agradeço ao nobre Senador Kerginaldo Cavalcanti a
gentileza do requerimento e ao Senado havê-lo
deferido.
Sr. Presidente, vim despedir-me do Senado; e
em tôrno de minhas pobres palavras acenderam-se
debates magníficos.
Formulava eu apêlo ao Sr. Juscelino
Kubitschek. Demos-lhe apoio sincero e leal, nas
horas mais difíceis de sua batalha pela Presidência
da República, mas S. Exa. – sinto declarar isso à
Nação – que entrentou tão corajosamente a luta, não
está governando, e poderia fazê-lo, com espírito de
justiça, com todos os partidos que o elegeram.
No meu Estado, quase tôdas as atenções se
voltam, numerosas e dadivosas, para os homens
que tentaram destruí-lo, lá e em todo o País. Não
nos dá nada. Dá tudo a Etelvino Lins. Só lamento a
ausência, neste momento, do meu amável
Presidente Apolônio Salles, que se deixa envolver
pelas manobras etelvinistas, pensando que,
realmente, atingirá o Govêrno de meu Estado. Não
lhe faço restrições pessoais. Julgo, mesmo, que
poderia ser ótimo Governador de Pernambuco; mas
que Etelvino o está iludindo, está. E Apolônio, que é
homem inteligentíssimo, vivo, ágil, manhoso, por
vêzes, permita-me o Senado dizê-lo e o próprio
Senador há de me relevar – até sinuoso, está certo
de poder, dentro de dois anos, dirigir meu Estado,
traçar-lhe os rumos, naturalmente diferentes dos
rumos traçados pelo General Cordeiro de Farias,
que transfomou Pernambuco numa batota, onde o
jôgo impera, onde a violência domina, onde o
"deficit" é extraordinário, espantoso, enquanto o
Estado tem renda suficiente para administrar e
estabelecer o equilíbrio entre a Receita e a
Despesa.

O SR. CARLOS SABOYA: – Está imitando o
Brasil, que mantém um "deficit" formidável no seu
Orçamento.
O SR. NELSON FIRMO: – Senhor Presidente,
desejo deixar a tribuna reforçando meu apêlo e
minha advertência ao Presidente Juscelino
Kubitschek, no sentido de dar a êste país os rumos
imprescindíveis a um futuro sem apreeensões e
sobressaltos; do contrário, será coisa muito pior.
Releve-me o Senado o tempo que tomei e
aceite minhas despedidas, talvez para sempre.
O SR. MEM DE SÁ: – Que tal não aconteça.
O SR. NELSON FIRMO: – Vou lutar; e a luta
será dura. Penso que não retornarei ao Senado.
Tenho dito, Sr. Presidente. (Muito bem. Muito
bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Kerginaldo Cavalcanti, para explicação
pessoal.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI (para
explicação pessoal) *: – Sr. Presidente, venho
trazer, em nome do meu Partido, comunicação que
reputo da maior relevância.
Como sabe V. Exa. e não ignoram os
digníssimos colegas, proferi discurso nesta Casa em
que convoquei os líderes dos Partidos aqui
representados, a fim de que oferecessem definição
clara, positiva e insofismável, dos seus intuitos no,
que se refere à eleição do Prefeito do Distrito Federal
no próximo ano de 1958, eleição que – a meu ver –
deveria efetuar-se concomitantemenre com as de
Vereadores, de Deputauoe e de Senadores.
Mantenho ainda, Sr. Presidente, a minha
palavra de convocação aos líderes dos Partidos que
assumiram o compromisso formal e solene de votar
com a autonomia do Distrito Federal, para virem
dizer se continuam nesse propósito ou para declarar
se têm outro pensamento.
Assim o faço, Sr. Presidente, porque já a
União Democrática Nacional, depois dêsse meu
discurso, pela voz dos seus líderes, pela voz de
seu Partido, incisivamente exprimiu sua orientação
__________________

* Não foi revisto pelo orador.
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e seu ponto de vista que é o de exigir, com efeito,
essa eleição, constituindo, portanto, ponto de vista
certo, irrecusável e inflexível de sua orientaçao
partidária.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Com
todo o prazer.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Antes mesmo
de um pronunciamento do meu Partido, já tivera
ocasião de oferecer ao Senado projeto de reforma
constitucional, a fim de que a eleição do Prefeito do
Distrito Federal se realize, no próximo ano,
conjuntamente com a dos Vereadores.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Muito
bem.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Êsse projeto
está na Comissão Especial; mas até hoje não teve
parecer.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Foi
por essa razão, nobre Senador João Villasbôas, que
ocupei a tribuna, no mês passado, cogitando da
matéria. Com efeito, o que verificamos, em derredor
da autonomia do Distrito Federal, é que todos a
prometem, mas ninguém, fundamentalmente, parece
desejá-la. E' contra isso – pois não é correto, como
procedimento político – que me insurjo, reclamando
para o povo carioca o direito de governar-se, o direito
de exercer sua administração e de não continuar,
como vimos registrando, com um Prefeito escolhido
ao arbítrio do Sr. Presidente da República, e que
passa a ser um dependente, digamos assim, não só
do próprio Chefe do Govêrno, como de todos os
homens que tenham prestígio junto ao Poder
Executivo.
Sr. Presidente, hoje, o Partido Social
Progressista, numa reunião extraordinária, com
grande
comparecimento
de
homens
de
responsabilidade, assentou – e estou trazendo aqui a
palavra do meu Partido – como sua exigência
primacial para qualquer apoio à chamada Emenda
Capanema, no que se refere a mandatos, só
pudesse ser êle contado se porventura a emenda
constitucional contiver, de maneira clara, de maneira
indubitável, a exigência de que essa eleição será
realizada em 1958.

O SR. ABELARDO JUREMA: – Dá Vossa
Excelência licença para um aparte?
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Meu
nobre colega, não sei se a paciência do povo do
Distrito Federal poderá esperar tanto. Também
ignoro
quando
acorrerá,
realmente,
essa
transferência, de modo a possibilitar que venhamos
a ter um Prefeito eleito para o Distrito Federal, e,
nesse caso, não seria mais prefeito, porque,
possìvelmente, o Distrito Federal se converteria
num Estado.
O SR. ABELARDO JUREMA: – O Distrito
Federal teria melhor organização.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Com
tôda certeza, nós, habitantes do Distrito Federal,
admitimos a probabilidade de que essa mudança não
se efetue senão dentro de dois ou três lustros. Com
meu espírito prático, pelo que estou vendo, digo a V.
Exa. que o maior entusiasta da mudança da Capital
é, incontestávelmente, o nobre Sr. Juscelino
Kubitschek. S. Exa., entretanto, é govêrno que
passará. Nossa tradição político-administrativa, nós a
conhecemos bem.
Os Presidentes da República, do meio do
mandato em diante, já se preocupam com outros
problemas, tangidos por outras preocupações.
Justamente essa circunstância não tem permitido
que tenhamos um Distrito Federal como seria de
desejar, com um Prefeito autônomo, legìtimamente
eleito pelo povo. Daí a maior urgência em obter
definição exata no particular.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Se V. Exa.
permite, desejo esclarecer a pergunta que fiz.
Parece-me
difícil
separar
os
problemas
administrativos do Distrito Federal da ação do
Presidente da República. Temos visto diàriamente
que, qualquer questão séria do Distrito Federal,
há de ser resolvida diretamente pelo Chefe da
Nação.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Ponderando justamente essa matéria, sôbre
a qual hei refletido mais de uma vez, não
cheguei, infelizmente, ao resultado a que V. Exa.
possìvelmente chegou, pelas seguintes razões:
vivemos numa federação, e esta se exerce,
com
efeito,
pelos
órgãos
do
Govêrno,
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que exercitam a lei. Quando o Executivo,
interessado no exercício da lei e no bem-estar do
povo procura cumprir seu dever, não existem
dificuldades. A verdade, porém, é que os governos
com tendência para se tornarem impositivos,
dominadores, dispondo da máquina administrativa
a seu arbítrio, criam os embaraços a que
V. Exa. alude. Se não o fizessem, se houvesse
compenetração de responsabilidades, posso
asseverar ao nobre colega que os problemas do
Distrito Federal, como os de qualquer outra cidade
que fôsse a capital da República, seriam resolvidos
dentro do círculo que a Constituição traça à
liberdade das administrações.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Minha
participação no discurso de V. Exa. pode parecer
intromissão...
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Absolutamente.
O SR. ABELARDO JUREMA: – ... porque
sou paraibano, e V. Exa. discute, no momento, a
autonomia do Distrito Federal. Trata-se, entretanto,
da Capital do Brasil, em cujo desenvolvimento
todos
os
brasileiros
estão
interessados,
sentindo que seus problemas ou são tratados
diretamente pela Presidência da República, ou não
têm solução, porque dependem de grandes
inversões.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não
tenho dúvida em concordar com V. Exa.; mas faço
notar,
respondendo
à
pergunta
e
como
exemplificação, o seguinte: que se verifica no Rio
Grande do Norte e no Ceará? Os Governadores
Dinarte Mariz e Paulo Sarazate acham-se nesta
Capital, mais uma vez, procurando contato com o
Presidente da República, para poderem exercer
administração que atenda às exigências e
necessidades dos seus Estados.
O Sr. Presidente Juscelino Kubitschek –
honra lhe seja feita – tem atendido a êsses
governadores, dando-lhes aquilo que pretendem, de
modo que suas administrações redundem em
benefício da coletividade. E' êsse, aliás, o dever do
Chefe do Executivo, como o dos governantes das
unidades federativas. Da mesma sorte que o
Presidente da República não encontraria empeci-

lhos se quisesse cumprir a Lei, o Governador do
Distrito Federal poderia perfeitamente ser atendido,
sem choques, sem intromissões, enfim, sem
prejuízos.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Permite V.
Exa. mais uma pequena intervenção?
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Com
todo o prazer.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Tenho a
impressão de que o problema do Distrito Federal não
se restringe apenas à eleição ou não do Prefeito; é
problema de base, decorrente de organização
obsoleta. O Distrito Federal é, hoje, uma cidade
cheia de pequenas cidades. Se tivesse outra
organização, atendendo a essa realidade, com
subprefeituras no Méier, em Cascadura, etc., então
se desenvolveria à altura das suas necessidades.
Copacabana – e V. Exa. lá reside – é uma cidade
vertical, com população quase igual às de outras
cidades; e, entretanto, tem comissariados e
instalações como as pequenas vilas do interior.
Disse já certo jornalista: – "Rio de Janeiro, capital
Copacabana". – A solução, portanto – repito, está na
organização das Subprefeituras do Distrito Federal, e
não na eleição ou não do Prefeito.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – As
palavras do nobre colega, bem examinadas,
corroboram o meu ponto de vista. Significam que,
por ora o Govêrno Federal detém o manejo
administrativo do Distrito Federal. Quando, porém,
esta cidade tiver Prefeito autônomo, vigilante, atento
aos seus interêsses, e Câmara Municipal cujo veto
não dependa da aprovação do Senado, todos êsses
problemas serão resolvidos.
Quem pode, por exemplo, contestar à Câmara
dos Vereadores a atribuição de criar subprefeituras
onde convier?
Essa subdivisão de caráter administrativo
enquadra-se perfeitamente no âmbito e competência
da Prefeitura.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Permito-me lembrar ao nobre orador
que já excedeu os dez minutos da explicação
pessoal.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Vou
concluir, Sr. Presidente.
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Trouxe a palavra do meu Partido. Desde já
ficou assentado que o Senhor Gustavo Capanema
não terá o apoio do Partido Social Progressista, no
Senado e na Câmara dos Deputados, se não
concordar com o nosso ponto de vista de que a
emenda de S. Exa., referente à coincidência dos
mandatos, deverá expressamente dispor de maneira
irretorquível, que, em outubro de 1958, ocorrerá a
eleição do Prefeito do Distrito Federal.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite V.
Exa. um aparte? (Assentimento do orador) – Antes
de V. Exa. terminar seu discurso, como carioca e
representante do povo do Distrito Federal, trago-lhe
os nossos agradecimentos e integral apoio pelo
grande trabalho que o ilustre colega tem
desenvolvido nesta Casa em favor da autonomia do
Distrito Federal. Êsses agradecimentos são
extensivos ao Partido de V. Exa. e ao seu exrepresentante nesta Casa, o nobre Senador Mozart
Lago, ambém denodado defensor da idéia. Nós, do
P. T. B., principalmente os do Distrito Federal,
vemos, com apreensão e grande decepção, que os
Partidos que assumiram compromisso, na época das
eleições, de nos darem a autonomia e eleger nosso
Prefeito, êsses mesmos Partidos, pelo menos alguns
dos seus representantes, estão retardando a
aprovação do Projeto. Estou certo, nobre Senador,
de que o povo do Distrito Federal está comigo, nêste
momento, quando apresento a V. Exa. nossos
cumprimentos e agradecimentos.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Muito
agradecido a V. Exa., nobre Senador Caiado de
Castro.
Sr. Presidente, lerei, agora, trechos da
entrevista do nobre Deputado Mario Martins, da
União Democrática Nacional, estampada no "Jornal
do Comércio", de 23 de junho corrente, em que S.
Exa. define o ponto de vista claro do seu Partido.
ELEIÇÃO DO PREFEITO
CARIOCA

ta com relação ao projeto do Deputado Gustavo
Capanema, que visa a obter a coincidência dos
mandatos nas próximas eleições. Na qualidade de
presidente da UDN carioca, solicitei do Diretório
Nacional a sua aprovação como condicional
um apoio do partido face ao referido projeto,
desde que, independentemente de certas restrições
apresentadas pelo deputado Milton Campos fôsse
adotada determinada reivindicação do povo
carioca. Essa reivindicação se referia à
necessidade de ser consagrado no projeto de lei em
questão a fixação da eleição do Governador da
Cidade, juntamente com a de Deputados,
Senadores e Vereadores, isto é, em 1958. Não
poderíamos, no momento em que se pretende fazer
coincidir as diferentes eleições, deixar à margem,
para uma data isolada, o pleito no qual a população
carioca escolherá o seu Governador. A sugestão,
da minha seção, teve a mais ampla acolhida, da
parte do Diretório, ficando pois estabelecido que
essa reivindicação já não é exclusiva dos cariocas,
mas de tôda a UDN. Creio que os demais partidos
não ficarão alheios ao justo apêlo do Distrito
Federal, pois estou convencido que todos os
Deputados e Senadores eleitos pelo Rio de Janeiro
pensam de igual maneira".
Sr. Presidente, apelo no sentido de os
outros Partidos dizerem de maneira clara,
positiva, irretorquível, insofismável, se estão a
favor ou contra o compromisso assumido. (Muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o
nobre Senador Gaspar Velloso, para explicação
pessoal.
O SR. GASPAR VELLOSO * : – Senhor
Presidente, relator na Comissão Especial designada
pelo Senado para emitir parecer sôbre a emenda
constitucional da eleição do Prefeito do Distrito
Federal, parece-me necessária uma explicação
às palavras pronunciadas pelo nobre representante
do Rio Grande do Norte, meu ilustre amigo,
Senador Kerginaldo Cavalcanti e corroboradas

– "Na última reunião do Diretório Nacional
da UDN, o Deputado Milton Campos fêz __________________
uma exposição sôbre os seus pontos de vis- * Não foi revisto pelo orador.
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com entusiasmo pelo meu eminente colega e
também amigo, Senador Caiado de Castro,
representante do Partido Trabalhista Brasileiro, nesta
Casa, pelo Distrito Federal.
Ninguém de boa-fé poderia crer que no
Senado da República ou em qualquer lugar onde
estivesse um responsável pela política nacional,
alguém pensasse ser justa a perpetuidade de um
Prefeito de nomeação. Não, não e não! Ninguém
assim pensaria, porque é da essência da democracia
a escolha dos seus dirigentes. Sem esta escolha, livre
e soberana, não haverá democracia. Entretanto, os
diversos partidos, pelos seus candidatos, no último
pleito, prometeram ao povo do Rio de Janeiro que êle
teria a eleição do seu Prefeito, pelo voto universal e
direto, dentro dos prazos que a lei estabelecesse.
Apresenta-se, nêste momento, uma reforma
eleitoral – a segunda nestes dois últimos anos –
antecipando para 1958 a data da eleição do Prefeito
do Distrito Federal, fixada para 1960 na Emenda
Constitucional nº 2, promulgada pelo Congresso
Nacional. Estamos a um ano e três meses do pleito,
caso êle se realize em 1958. Entretanto, talvez para
satisfazer aos anseios, aos desejos e às esperanças
dos eleitores do Distrito Federal, debate-se com
afoiteza o assunto nesta Casa do Congresso – com
o apoio principalmente daqueles que concorrerem
aos postos eletivos do Distrito Federal – a fim de que
se prefixe, de imediato, a data da eleição.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. GASPAR VELLOSO: – Os apartes de
V. Exa. sempre me honram.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Muito
obrigado a V. Exa. Essa eleição deveria ser
concomitante com a do Presidente Juscelino
Kubitschek.
No entretanto, as circunstâncias foram tais, e,
por baixo delas, os interêsses foram tamanhos, que
até hoje não se realizou essa eleição que, de certo
modo, não se sabe quando ocorrerá.
O SR. GASPAR VELLOSO: – Respondo ao
aparte de V. Exa. com prazer.
Sr.
Presidente,
parto
da
Emenda
Constitucional nº 2, aprovada ainda há pou-

cos dias, que determina a coincidência de eleição do
Prefeito do Distrito Federal com a do Presidente da
República, em 1960.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Quando era para ser feita ao tempo da eleição do Sr.
Juscelino Kubitschek, já se deixa para a eleição do
futuro Presidente da República, cujas injunções e
influências possìvelmente se farão sentir. Ninguém,
pois, sabe se virá por aí outra emenda constitucional,
alterando o já estabelecido.
O SR. GASPAR VELLOSO: – Eu me fixo não
no que devia ser, mas no que realmente é, para
objetivar o que vou dizer e como está agindo o
relator da Comissão Especial do Senado, em relação
ao projeto.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI:
– Não há crítica, de minha parte, a Vossa
Excelência.
O SR. GASPAR VELLOSO: – Solicitei do
Presidente do meu Partido, o nobre Senador
Benedito Valadares, presente a esta sessão,
marcasse uma reunião do Diretório Nacional do
P. S. D., para pôr fim às explorações que se
pudessem fazer em tôrno da atuação daquele
Partido, face da eleição do Prefeito do Distrito
Federal, que se preconiza para 1958.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. GASPAR VELLOSO: – Pois
não.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – O candidato
do Partido Social Democrático, que também foi o
do meu Partido, à Presidência da República,
declarou, pùblicamente, ser partidário dessa
autonomia. Como acaba de acentuar o nobre
Senador Kerginaldo Cavalcanti, a eleição para
Prefeito do Distrito Federal deveria ser realizada
ao mesmo tempo. Não o foi, porém, por atraso
dêsses que acontecem no andamento de projetos,
chegados à última hora. Estou certo de que
o P. S. D. se manterá fiel ao compromisso
assumido.
O SR. GASPAR VELLOSO: – Agradeço
a
V.
Exa.
o
aparte,
e
continuo
com os esclarecimentos que vinha pres-
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tando a V. Exa. e ao nobre Senador Kerginaldo
Cavalcanti.
Como dizia, solicitei do Presidente do meu
Partido uma reunião do nosso Diretório Nacional,
para que fôsse, definitivamente, resolvida a
orientação do P. S. D., nesse setor.
Tomei tal iniciativa porque, como é do
conhecimento dos Senhores Senadores e de nossos
partidários, cogitava-se de apresentar à Câmara dos
Deputados projeto, que se denominou Projeto
Capanema, determinando a coincidência geral dos
mandatos. Não parecia sério e honesto ao Relator da
Comissão Especial do Senado se elaborasse um
projeto que não tivesse possibilidades de ser
executado, porque outro viria derrogá-lo.
Efetivamente, aprovado o Projeto Capanema,
como se encontra, com o apoio, que eu pressinto,
pelas opiniões dos diversos líderes dos Partidos em
entrevista concedida à Imprensa; aprovado o Projeto
Capanema, seria inócuo e inútil antecipar-se a
eleição de Prefeito do Distrito Federal para 1958, de
vez que no próprio projeto tôdas elas coincidiriam
com a do Presidente da República em 1960.
O SR KERGINALDO CAVALCANTI: – Não se
realizariam tôdas, porque as de Senadores,
Deputados e de Vereadores, como sabe V. Exa.,
serão 1958.
O SR. GASPAR VELLOSO: – Essa dúvida,
ilustre Senador Kerginaldo Cavalcanti, também
surgiu no meu espírito.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Vossa
Excelência deveria ponderar sôbre o Parágrafo único
do art. 1º da Emenda Constitucional número 2, que
apenas diz o seguinte:
"A primeira eleição para o Prefeito do Distrito
Federal realizar-se-á juntamente com a dos
Vereadores para a próxima legislatura".
O SR. GASPAR VELLOSO: – Vossa
Excelência tem razão, mas a minha dúvida é sôbre
a coincidência dos mandatos no Projeto
Capanema que, tudo me faz crer, será vitorioso.
Por essa razão, desejo falar com firmeza, e,
sobretudo, sem embair a boa fé dos nobres

Senadores e a confiança da opinião pública
brasileira. Essa certeza só a teria depois de ouvir a
opinião do Diretório Central do meu Partido.
A reunião do meu Partido realizou-se, como da
agremiação a que pertence V. Exa., no dia de hoje;
entretanto, circunstância independente da nossa
vontade e seríssima para a vida nacional, qual seja a
da elaboração do Código Eleitoral, do qual sou
relator, e como absorveu todo o tempo. Reunimo-nos
na noite de ontem, durante tôda a manhã de hoje,
até às treze horas e novamente amanhã, à tarde,
para tratar da matéria.
Por êste motivo, para ganhar tempo e não o
perder, para acertar e não protelar, ainda não
apresentei a esta augusta Casa, por intermédio da
Comissão, a que pertenço, o parecer sôbre a eleição
do Prefeito do Distrito Federal. Posso assegurar aos
Senhores Senadores que os dois últimos dias de
entendimentos dentro de meu Partido, no Plenário
desta Casa, na minha residência, estudando o
processo, deram resultado. Em primeiro lugar,
acertar em definitivo, no Partido Social Democrático,
a orientação que deverá dar o relator à Comissão de
que faz parte, a respeito da lei eleitoral. Quarta-feira
próxima, data marcada pelo ilustre Senador
Benedicto Valladares, presidente do P. S. D.,realizarse-á nova reunião, cuja agenda tem como motivo
único a eleição do Prefeito do Distrito Federal; dentro
de quinze dias – no mais tardar – terá a Casa o
parecer apresentado pelo orador que vos fala, já não
apenas consubstanciado seu ponto de vista pessoal
de todos conhecido – mas o do Partido Social
Democrático.
Estas, Sr. Presidente, as explicações de
ordem pessoal que me cabia trazer ao conhecimento
da Casa, em face do discurso proferido pelo meu
brilhante, ilustre, culto e distinto colega e amigo,
representante pelo Rio Grande do Norte, Senador
Kerginaldo Cavalcanti...
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Agradeço a V. Exa. as homenagens. Peço não
receba minhas palavras com desaprêço a V. Exa., a
quem muito estimo e considero.
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O SR. GASPAR VELLOSO: – ... e do Senador
Caiado de Castro, ilustre e digníssimo representante
do Partido Trabalhista Brasileiro pelo Distrito
Federal, nesta Casa do Congresso. (Muito bem.
Muito bem) .
O SR. GOMES DE OLIVEIRA (em explicação
pessoal) * : – Sr. Presidente, Srs. Senadores,
estamos, sobretudo na vida pública, sujeitos a
deformações que nos deixam quase irreconhecíveis,
por vêzes, perante a opinião pública, abrindo
caminhos para conceitos nem sempre os mais justos
e os mais verdadeiros.
Lembro-me, Sr. Presidente, de que eu fazia do
nobre Senador Argemiro de Figueiredo uma idéia
inteiramente diferente da pessoa e do espírito que
vim, nesta Casa, a admirar. Não sei por que,
certamente pelas leituras, tinha a impressão que
Argemiro de Figueiredo era um dêsses homens
façanhudos, filhos da terra agreste do Nordeste,
homem perigoso mesmo, com qualquer coisa de
cangaceiro, tal a impressão que me ficara de leituras
sôbre a pessoa do nobre Senador Argemiro de
Figueiredo; entretanto, todos temos visto que flor de
homem é o nobre representante da Paraíba...
O SR. LIMA GUIMARÃES: – Muito bem!
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – ... que
personalidade magnifica, esplêndida mesmo, de
nossos homens públicos; que inteligência fulgurante,
que delicadeza, que lhaneza, que trato de maneiras,
encontramos em sua pessoa.
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Dá Vossa
Excelência licença para um aparte?
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Com muito
prazer.
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Quero
dizer a V. Exa. – e sei que V. Exa. já está
certo disso – que êsse homem agressivo,
façanhudo, truculento que esperava encontrar no
Senador Argemiro de Figueiredo, é a exceção do
Nordeste. Na terra dos cangaceiros, o cangaceiro
é avis rara. A imensa maioria são homens
__________________

* Não foi revisto pelo orador.

cordatos, pacíficos, hospitaleiros, tão bem aqui
representados pela serenidade daquele nosso ilustre
colega, cuja ponderação e patriotismo todos
reconhecemos e admiramos.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: V. Exa. muito
me honra com seu aparte e completa meu
pensamento.
Sr. Presidente, certamente essas impressões
que à distância costumamos sentir – e o povo em
geral tem dos homens públicos – decorrerá de
informações ou de leituras apressadas, ou
circunstâncias determinadas.
Não é diferente o que vemos freqüentemente
no noticiário de jornais, no rádio, na divulgação dos
trabalhos do Congresso, os quais evidentemente não
podem ser completos. Os jornais, via de regra,
limitam-se a dizer aquilo que lhes parece mais
interessante ou mais importante nos debates
parlamentares, nos discursos que aqui proferimos.
Nem sempre, porém, o jornalista colhe aquela
impressão verdadeira, exata, do discurso ou da
personalidade dos homens que aqui atuam.
Ontem, por exemplo, dei um aparte ao nobre
Senador Assis Chateaubriand que pelo menos dois
dos mais importantes jornais desta Capital noticiaram
com uma tonalidade que, em verdade, não se
poderia conter, na expressão do meu aparte. Um dos
jornais, por exemplo, quando o nobre Senador Assis
Chateaubriand se refere a prisões a que estaria
sujeito o Sr. Juscelino Kubitschek, me atribui o
seguinte aparte: – "Prisioneiro não só de fórmulas,
mas de idéias como Brasília".
Sr. Presidente, logo após concluir meu
discurso corri à Taquigrafia para precisar bem meu
pensamento e vi que o aparte não estava de todo
mau. Não foi publicado no "Diário do Congresso",
porque o nobre Senador Assis Chateaubriand, a
quem foi entregue o discurso para revisão, ainda
não o devolveu. Quis eu dizer que não estava de
acôrdo com aquêle pensamento do nobre Senador
Assis Chateaubriand ao alegar que o Senhor
Presidente da República era prisioneiro de fórmulas
e se referia sobretudo àquela do estatismo,
da intervenção do Estado na economia da Pe-
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trobrás. Não podia eu estar de acôrdo com êsse
pensamento, porque divirjo do nobre Senador Assis
Chateaubriand e de outros que promovem
campanha no sentido de dizer que o Presidente da
República esta prisioneiro dessas fórmulas, que êle
absolutamente não criou, mas que encontrou –
devemos, por justiça, esclarecer. Não são elas
senão a expressão das leis elaboradas pelo
Congresso. Se entendemos que aprisionam o
Chefe do Executivo, deveremos procurar libertá-lo.
E' evidente que S. Exa. não está iniciando novas
fórmulas de política econômica. Sua Excelência já
as encontrou, é nós – eu e meu próprio Partido – as
defendemos. Não podia eu, portanto, apoiar o
nobre Senador Assis Chateaubriand, quando as
condenava.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – O
nobre Senador Assis Chateaubriand desejava que
outras fórmulas prendessem o Presidente da
República.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Outro jornal,
dos mais respeitáveis e sisudos, o "Jornal do Brasil",
também aludiu ao fato. Permita a imprensa que faça
aqui um debate que nem sempre é bem recebido.
Estamos acostumados a sofrer críticas da Imprensa
e deviamos, também, nos dispor, às vezes, a criticála. Não o estou fazendo, pròpriamente; mas
esclarecendo pontos de vista por mim defendidos e
que emiti no meu aparte. Procuro fazê-lo de forma
cordial, como convém a entidades como estas: o
Congresso e a Imprensa, duas fôrças gêmeas na
vida democrática do País.
Sr. Presidente, o "Jornal do Brasil" também
diz:
"O Senador Gomes de Oliveira, no seu
aparte, criticou a obsessão do Sr. Presidente da
República com Brasília, descurando de outros
problemas".
Sr. Presidente, um aparte nestes têrmos
definiria quase a posição política do aparteante que
era o modesto e humilde orador que ocupa a tribuna.
Denunciaria
uma
predisposição
oposicionista, de combate, de restrição ve-

emente ao Sr. Presidente da República. E' sabido
que o meu Partido, como eu, não somos oposição ao
Chefe do Executivo.
Prefiro, e tenho dito, que gosto às vêzes, de
me colocar naquela posição de Zacarias de Góes,
quando dizia que "preferia contrariar o Rei para
melhor serví-lo". Disponho-me comumente a fazê-lo,
a contrariar o Govêrno que apoio, para melhor servilo.
Sr. Presidente, desejo que fique claro o
pensamento que ditou o meu aparte: – Não sou
adversário de Brasília, pela qual, confesso, não
tenho entusiasmo. Acho-a um pouco distante demais
para substituir a metrópole, que é o Rio de Janeiro,
embora entenda que a Capital do Brasil deva ser
mudada para local mais tranqüilo que esta
rumorejante cidade.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – V. Exa. não
votou a favor da mudança da Capital?
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – E' imperativo
da própria Constituição. Devemos estar dispostos a
aprovar quantos projetos leve o Govêrno a executála.
Declaro que não tenho grande entusiasmo
pela transferência para lugar tão aprazível de certo,
porém, um pouco distante do centro de gravitação da
vida do País.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Com
satisfação.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Por isso mesmo
Brasília é um grande problema para o Sr. Presidente
da República, vai despertar o interêsse do Brasil
para grande parte da hinterlândia brasileira,
justamente colocada no centro de um Estado de
grande extensão territorial, ao qual trará grande
desenvolvimento econômico.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Sr.
Presidente, evidentemente, no meu aparte, mostrava
algumas divergências para com o Govêrno
da República, externava a opinião que tinha, de
que o Sr. Presidente da República se preo-
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cupa demais com a mudança da Capital; mas não
disse que S. Exa. esteja descurando de outros
problemas. Com o seu dinamismo, não está
desatento aos problemas que empolgam a vida
do país, por isso não poderia eu fazer a afirmação
que me atribuem. O que me parece é que o
problema de Brasília não está exigindo atenção,
esfôrço tão imediato e urgente como aquêle
que parece estar dentro da orientação do
Govêrno.
Êsse o pensamento do meu aparte, sem que
importasse em azedume, em certa veemência que a
imprensa, sobretudo o "Jornal do Brasil", procurou
dar às minhas palavras.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Permite V.
Exa. um aparte? – (Assentimento do orador) –
Perguntaria a V. Exa.; – não ficaria mal para a
Nação, figurar na Carta Magna a mudança da Capital
e a providência sempre ser procrastinada? Não
parece ao nobre colega que o Presidente da
República tem o dever de cumprir a Lei e a
Constituição, executando tudo o que estiver ao seu
alcance?
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Sr.
Presidente, estou numa simples explicação
pessoal e parece que V. Exa. já me aponta o
relógio; mas estou quase seguindo o exemplo dos
meus antecessores, nesta tribuna, quando
debateram
questões
pessoais
um
pouco
longamente. Em todo caso, não vou prolongar
minhas considerações. Vim à tribuna para um
debate com a Imprensa, no sentido de lhe fazer
justiça. Compreendo que nem sempre seus
redatores podem ser precisos, nas suas
observações ou completos na divulgação que
fazem dos trabalhos do Congresso. Por isso
mesmo devemos cooperar com êles no sentido de
que nosso pensamento, nossa posição fiquem
claros e perfeitamente definidos, quando aqui
debatermos assuntos dessa natureza, mesmo
quando nossa opinião divirija da do Govêrno sem
que isso importe em posição de extremada
oposição, ou de contrariedade sistemática.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. –
(Muito bem) .

O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara,
número 388, de 1956, que inclui entre as entidades
previstas no art. 4º, alínea "b", da Lei número 2.554,
de 3 de agôsto de 1955, a Associação dos
Magistrados Brasileiros, tendo Pareceres da
Comissão de Educação e Cultura, sob número 302,
de 1957, embora favorável, do ponto de vista cultural,
ao projeto, propondo novo exame da matéria pela
Comissão de Constituição e Justiça; e da Comissão de
Constituição e Justiça, sob números 301 e 452, de
1957: o 1º pela aprovação do projeto e 2º de acôrdo
com o Parecer da Comissão de Educação e Cultura,
reformando seu pronunciamento anterior, pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra encerrarei
a discussão. (Pausa) .
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
queiram permanecer sentados. (Pausa) .
Está rejeitado.
E' o seguinte o projeto rejeitado, que vai ao
Arquivo:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 388, DE 1956
(Nº 822-C, de 1955, na Câmara dos Deputados)
Inclui entre as entidades previstas no artigo 4º
alínea "b", da Lei número 2.554, de 3 de agôsto de
1955, a Associação dos Magistrados Brasileiros.
O Congresso 'Nacional decreta:
Art. 1º Fica incluída, entre as entidades
previstas no artigo 4º alínea b, da Lei número 2.554,
de 3 de agôsto de 1955, a Associação dos
Magistrados Brasileiros.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
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O SR. PRESIDENTE: – Será feita a devida
O SR. NEVES DA ROCHA: – Exatamente,
comunicação à Câmara dos Deputados.
eminente colega; referir-me-ei a essa parte, por
demais interessante.
Dizia, Sr. Presidente, que além da
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara,
homenagem
que o Senado presta a Oscar Cordeiro,
número 87, de 1957, que autoriza o Poder Executivo
o
projeto
procura
ressarcir, em parte, os gastos dêsse
a abrir, pelo Ministério da Agricultura, o crédito
especial de Cr$ 250.000.00, destinado a grande baiano, dêsse grande brasileiro, quando se
recompensar os trabalhos realizados por Oscar valendo de seus recursos para provar, até mesmo a
Salvador Cordeiro, no Lobato, Estado da Bahia, técnicos do Ministério da Agricultura e a pessoas
tendo Parecer favorável, sob número 483, de 1957, discordantes, que havia petróleo no Estado da Bahia.
Em verdade, há muitos anos, em Lobato,
da Comissão de Finanças.
cidade muito próxima da Capital, a população
começou a sentir vestígios de petróleo. Conta-se,
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
O SR. NEVES DA ROCHA (para encaminhar até, que por ocasião da abertura de poços para o
a votação) * : – Sr. Presidente, o Senado vai aproveitamento de água – não digo potável mas para
pronunciar-se sôbre o projeto de Lei da Câmara, o gasto comum – ela fluía impregnada de forte cheiro
número 87, de 1957, que autoriza o Poder Executivo de gás.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – E' a
a abrir, pelo Ministério da Agricultura, o crédito
exsudação.
especial de Cr$ 250.000,00, destinado a
O SR. NEVES DA ROCHA: – Exsudação que
recompensar os trabalhos realizados por Oscar
já
era
do petróleo. Em nossa terra costuma-se dizer
Salvador Cordeiro, em Lobato, Estado da Bahia. O
gás,
como sinônimo de querosene. Essa
parecer da Comissão de Finanças é favorável à
circunstância
começou a impressionar uns e outros,
proposição.
até que um brasileiro, um baiano, um patriota e
Sr. Presidente, a aprovação dêsse projeto,
idealista, Oscar Cordeiro, entusiasmou-se, e passou
além de uma homenagem, é o meio de ressarcir, em
a empregar todos os esforços no sentido de antes de
parte, Oscar Salvador Cordeiro, das despesas com a
tudo, verificar, e depois provar, que, na verdade,
pesquisa de petróleo em Lobato, no Estado da
havia petróleo nessa região.
Bahia.
Apelou para a Prefeitura da Capital, para o
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Permita
Governador do Estado, para o Govêrno Federal,
V. Exa. um aparte. A meu ver, a dívida de gratidão
enfim, para tôdas as autoridades capazes da
dos brasileiros para com Oscar Cordeiro é
iniciativa de perfuração de poços na região.
irresgatáveI.
Não foi, entretanto, ouvido pelos Poderes
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Públicos, se bem que o Ministério da Agricultura, em
Permite V. Exa. um aparte?
1934 e em 1935, houvesse enviado à Bahia dois
O SR. NEVES DA ROCHA: – Com todo o técnicos – Othon Leornardo e Mannenhein.
prazer.
Estiveram êles no local; e o relatório apresentado
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –Tenho concluía pela inexistência de petróleo na Bahia.
informação – não sei se exata, não me aprofundei no
Oscar Carneiro, entretanto, insistiu em sua
assunto – de que o Sr. Oscar Salvador Cordeiro, convicção; e tal modo o fêz, que houve forte atrito
nessa prospecção, perdeu tudo que tinha, ficando com os elementos do Ministério da Agricultura, que
arruinado.
negavam ser do petróleo, a exsudação, chegando
mesmo a romper com os técnicos.
__________________
Foi,
então,
destituido,
como
pobre
* Não foi revisto pelo orador.
trabalhador,
como
elemento
que
luta-
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va para ganhar a vida, da Presidência da
Bôlsa de Mercadorias da Bahia, único lugar que
ocupava.
Teimoso, idealista, resolveu, com os próprios
recursos, promover a perfuração em Lobato, onde
descobriu bastante óleo. Dispendendo todos os
recursos possíveis, passou a viver com dificuldade;
mas provou à Bahia e ao Brasil que existia petróleo
no Lobato.
Em 1935 e 1936, o Ministério da Agricultura,
pelo Departamento de Produção Animal, enviou
ao meu Estado, técnicos de nomeada como
Silvio Froes de Abreu, Erneck do Amaral e Glycon
de Paiva; e verificaram êsses ilustres patrícios que
no Recôncavo Baiano, existia petróleo, não
só na região de Lobato, nas proximidades da capital,
como em outros pontos; Itaparica, Madre de Deus,
etc.
Providenciou,
então,
o
Ministério
da
Agricultura, e, depois, o Conselho Nacional do
Petróleo, a perfuração de poços em determinadas
regiões do Estado. O resultado, não precisamos
lembrá-lo desta tribuna, porque o Brasil inteiro sabe
quanto ouro negro está a Bahia produzindo,
atualmente.
Sr. Presidente, sinto-me satisfeito como
brasileiro e, particularmente, como baiano.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Junte a êsse
sentimento a minha solidariedade e, acredito, a de
todos os representantes do povo brasileiro nesta
Casa.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – A dos
nacionalistas brasileiros, inclusive.
O SR. NEVES DA ROCHA: – Muito obrigado
a V. Exas.
Estou certo de que os brasileiros devem, à
persistência inabalável de Oscar Carneiro, a
perfuração dos primeiros poços petrolíferos na
Bahia, e, ao Conselho Nacional do Petróleo,
a de muitos outros, como no momento, em Nova
Olinda.
Apraz-me por isso, Sr. Presidente, que, neste
dia, em homenagem à personalidade dêsse grande
baiano e brasileiro, o Senado aprove o projeto que
será agora submetido à votação. (Muito bem. Muito
bem. Palmas) .

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
Não havendo mais quem peça a palavra
encerrarei a discussão. (Pausa)
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
queiram permanecer sentados. (Pausa) .
Está aprovado.
E' o seguinte o projeto aprovado, que vai à
sanção:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 87, DE 1957
(Nº 1.087-B-1956, na Câmara dos Deputados)
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Agricultura, o crédito especial de Cr$
250.000,00, destinado a recompensar os trabalhos
realizados por Oscar Salvador Cordeiro, no Lobato,
Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Agricultura, o crédito especial de
Cr$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil cruzeiros),
destinado a recompensar os trabalhos realizados por
Oscar Salvador Cordeiro, no Lobato, Estado da
Bahia, com estudos e localizações de zonas
petrolíferas.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara,
número 95, de 1957, que autoriza o Poder Executivo
a abrir, pelo Ministério da Saúde, crédito especial de
Cr$ 1.680.000,00, destinado ao pagamento de
aluguéis devidos ao Clube de Engenharia, tendo
Parecer favorável sob número 484, de 1957, da
Comissão de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Em. discussão.
Não havendo quem peça a palavra encerrarei
a discussão. (Pausa).
Encerrada.
Em votação.
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Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
Não se achando S. Exa. presente, tem a
queiram permanecer sentados. (Pausa).
palavra o ilustre Senador Abelardo Jurema, terceiro
Está aprovado.
orador inscrito.
E' o seguinte o projeto aprovado, que vai à
O SR. ABELARDO JUREMA *: – Sr.
sanção:
Presidente, desejo apenas prestar, da tribuna do
Senado, pequeno depoimento.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Vários oradores se têm dedicado, nesta Casa,
Nº 95, DE 1957
a críticas, às vêzes contundentes, ao titular da Pasta
da Fazenda, Ministro José Maria Alkmim. Todos os
(Nº 2.350-B-1957 na Câmara dos Deputados)
homens que exercem função pública estão
evidentemente, expostos a censuras – aliás, devem
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo ser criticados. E' preciso, porém, se faça justiça
Ministério da Saúde o crédito especial de Cr$ quando a crítica é improcedente ou quando, após
1.680.000,00, destinado ao pagamento de aluguéis ela, vem a solução sugerida ou indicada.
Há alguns momentos, todos os Senadores e
devidos ao Clube de Engenharia.
Deputados da bancada do Partido Social
O Congresso Nacional decreta:
Democrático, tendo à frente o Chefe do P.S.D., na
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a Paraíba, Senador Ruy Carneiro, estiveram com o Sr.
abrir, pelo Ministério da Saúde, o crédito especial Ministro da Fazenda, para expor o problema do
de Cr$ 1.680.000,00 (um milhão seiscentos e agave, naquele Estado.
oitenta mil cruzeiros), destinado ao pagamento
Farei ligeiro retrospecto da economia paraibana.
de aluguéis devidos ao Clube de Engenharia, Embora precária, tem ela grande vitalidade, mas,
no período de setembro a dezembro de apesar de oferecer grandes possibilidades, vive
1956.
eternamente, o drama das unidades pobres.
Art. 2º O crédito especial de que trata
Nos velhos tempos coloniais e nos primeiros
esta lei será registrado automàticamente pelo anos da República, foi o açúcar a base da economia
Tribunal de Contas, distribuido ao Tesouro paraibana; depois, o algodão, fortalecendo as fontes
Nacional e creditado ao Banco do Brasil arrecadadoras do Tesouro e proporcionando às
Sociedade Anônima em favor do Ministério da administrações saldos para a realização de grandes
Saúde.
obras sociais.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data da
Com a guerra de 1940 a 1945, as dificuldades
sua publicação, revogadas as disposições em de exportação tanto de mercados quanto de
contrário.
transportes – levaram o trabalhador rural da Paraíba
O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a a dedicar-se, intensamente, à cultura do agave, para
matéria da Ordem do Dia.
suprir os inconvenientes que perturbavam o mercado
Tem a palavra o nobre Senador Gilberto algodoeiro.
Marinho, primeiro orador inscrito para esta
Há cinco anos, entretanto, essa cultura vem
oportunidade.
sofrendo crises periódicas; e, atualmente, se
apresentava como verdadeira calamidade para o
O SENADOR GILBERTO MARINHO PRONUNCIA Estado. Os agricultores arrancavam os pés de
agave, a fim de evitar maiores prejuizos,
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO
substituindo-os por culturas ligeiras.
DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE
Pois
bem:
exposta
a
situação
ao
PUBLICADO
titular da Fazenda, tenho a alegria de
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Attílio Vivacqua, segundo orador inscrito. __________________
* Não foi revisto pelo orador.
(Pausa).
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comunicar ao Senado, e, portanto, à Nação, que,
ainda hoje, o Senhor José Maria Alkmim levará ao
Presidente da República decreto no qual é assistido
e financiado o agave, na Paraíba.
A notícia, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
chegará à minha terra como uma solução salvadora:
e estou certo de que amanhã, quando os paraibanos
do brejo, do sertão, do litoral e da caatinga, todos
agavieiros tomarem conhecimento da assistência
que será prestada a essa cultura pelo Govêrno do
Sr. Juscelino Kubitschek através do seu titular da
Fazenda,
as
mensagens
congratulatórias
neutralizarão as críticas contundentes – e às vêzes
injustas – que se fazem aos homens públicos do
nosso País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem; muito bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Ezechias da Rocha, quarto orador inscrito.
O SR. EZECHIAS DA ROCHA *: – Sr.
Presidente, a propósito do pequeno discurso, que
aqui proferi, há poucos dias, e da leitura que então
fiz de recortes de jornais de Maceió referentes à
energia de Paulo Afonso, fornecida aquela capital,
recebi do General Carlos Berenhauser Junior a
seguinte carta que passo a ler:
"Exmo. Senhor
Senador Ezechias da Rocha.
Senado Federal. – Nesta.
Senhor Senador.
O "Diário do Congresso Nacional" de 18 de
junho corrente, publicou um discurso de V. Exa.
sôbre o fornecimento de energia elétrica da
Companhia Hidroelétrica do São Francisco a Maceió,
a respeito do qual considero útil prestar a V. Exa. os
esclarecimentos que se seguem:
O discurso focaliza principalmente dois pontos:
1º) interrupção do fornecimento por 30 horas;
__________________

* Não foi revisto pelo autor.

2º) tarifas altas de distribuição de energia.
Quanto ao primeiro ponto houve, realmente, a
interrupção que a CHESF lamentou tanto quanto a
população alagoana, então atingida por transtornos e
inconvenientes fàcilmente imagináveis.
Contudo, como consta do noticiário da
imprensa que V. Exa. leu, a CHESF tomou imediatas
providências para descobrir e remover a causa da
interrupção.
Conforme telegrama com que respondi ao
do Sr. Governador do Estado, o acidente fôra
causado por isoladores que falharam, apesar
da inspeção prévia a que são normalmente
submetidos por especialistas contratados pela
CHESF.
Está sendo providênciada a substituição
gradativa dos referidos isoladores, por outros, que
possam assegurar a maior continuidade possível dos
serviços.
Além disso a CHESF tem considerado a idéia
de construir uma segunda linha para Maceió, a fim
de aumentar a segurança do abastecimento da
cidade, tanto mais quanto a linha atual, atravessa
terreno muito acidentado e de difícil acesso para sua
reparação rápida em caso de acidente.
No entanto, essa construção depende de
haver margem nos seus recursos financeiros, o
que não acontece, presentemente, embora o
Govêrno de Alagôas possa contribuir para modificar
essa situação com o pagamento do débito das
ações por êle subscritas, no montante de Cr$
7.968.750,00.
Portanto, parece justo reconhecer o empenho
da CHESF em suprir energia nas melhores
condições técnicas possível, embora não esteja ao
seu alcance tornar impossível o aparecimento de um
acidente mormente em um sistema que, pelas suas
características, oferece extremas dificuldades de
operação.
Quanto ao segundo ponto, faz-se sempre certa
confusão, pois a CHESF sòmente responde pelas ta-
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rifas de fornecimento da energia em alta tensão e
não pelas tarifas de distribuição, a cargo de emprêsa
local.
As tarifas de fornecimento da CHESF
correspondem ao custo do serviço, não podendo ser,
como aliás não foram, passíveis de crítica. Está claro
que a CHESF não pretende nunca fornecer energia
por preço abaixo do custo, porque então a diferença
aliviada ao consumidor teria de ser paga pelo
contribuinte.
As tarifas da emprêsa distribuidora local, estas
não se acham submetidas ao contrôle da CHESF,
mas, sim, do Ministério da Agricultura, como as da
própria CHESF.
De passagem, convém retificar a afirmativa,
transcrita no seu discurso, de que Alagoas foi
o último Estado a receber energia elétrica da
CHESF.
Embora essa afirmativa careça de importância,
porque não se pode fazer tudo ao mesmo
tempo, Vossa Excelência deve estar recordado
de que a nossa energia estêve meses a
fio em Maceió à espera de que pudesse ser
utilizada.
Agradecendo a valiosa colaboração do
interêsse de V. Exa. pelo assunto, subscrevo-me.
Atenciosamente, Carlos Berenhauser Júnior,
Diretor Comercial – Substituto do Presidente".
Sr. Presidente, apesar das desilusões que
vão medrando no meu Estado, no tocante aos
benefícios da energia de Paulo Afonso, não perdi
as esperanças na éra de progresso que há de
surgir nas ensolaradas caatingas onde nasci e me
criei. Tanto assim é, que, aproveitando a
oportunidade, quero levar a expressão da minha
simpatia e confiança ao ilustre Diretor Comercial da
Companhia Hidrelétrica do São Francisco, simpatia e
confiança que se estendem a quantos dirigem a
grande emprêsa, animados todos do espírito público
e do firme propósito de servir e engrandecer o
Nordeste e o Brasil. (Muito bem! Muito bem!
Palmas).

O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo
que tratar vou encerrar a sessão, designando para a
de amanhã, a seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara número 125, de 1952, que modifica o artigo
473 e seu parágrafo único do Decreto-lei número
5.452, de 1º de maio de 1943 (Consolidação das
Leis do Trabalho – faltas dos trabalhadores ao
serviço), tendo Pareceres (números 430 a 432, de
1957) das Comissões:
– de Constituição e Justiça, favorável;
– de Legislação Social, contrário; e
– de Finanças, dizendo escapar o assunto à
sua competência.
2 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara número 79, de 1957, que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da Agricultura, o
crédito especial de Cr$ 2.000.000,00, para atender
às despesas com a realização da V. Conf. Rural
Brasileira, tendo Parecer favorável, sob número 482,
de 1957, da Comissão de Finanças.
3 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara número 58, de 1957, que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da Guerra, o crédito
especial de Cr$ 40.790,00, para pagamento de
indenização ao capitão intendente do Exército
Austerlitz Brito Mendes, tendo Parecer favorável, sob
número 476, de 1957, da Comissão de Finanças.
4 – Primeira discussão do Projeto de Lei do
Senado número 3, de 1956, que dispõe sôbre
contagem de tempo de serviço de funcionário público
civil, tendo Pareceres, sob números 503 e 504, de
1957, das Comissões:
–
de
Constituição
e
Justiça,
pela
constitucionalidade e juridicidade; e
– de Serviço Público Civil, favorável, nos têrmos
do substitutivo que oferece (Emenda número 1-C).
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 17 horas.

68ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 27 DE JUNHO DE 1957
PRESIDÊNCIA DO SENHOR FREITAS CAVALCANTI
Às 14 horas e 30 minutos acham-se presentes
os Srs. Senadores:
Cunha Mello – Prisco dos Santos – Remy
Archer
–
Victorino
Freire
–
Waldemar
Santos – João Mendes – Leônidas Mello –
Onofre Gomes – Fausto Cabral – Carlos
Saboya – Kerginaldo Cavalcanti – Sérgio
Marinho – Reginaldo Fernandes – Abelardo
Jurema – Argemiro de Figueiredo – Jarbas
Maranhão – Ezechias da Rocha – Freitas
Cavalcanti – Rui Palmeira – Júlio Leite – Lourival
Fontes – Neves da Rocha – Juracy Magalhães
– Ary Vianna – Sá Tinoco – Lutterbach Nunes
– Tarcisio de Miranda – Alencastro Guimarães
– Caiado de Castro – Gilberto Marinho –
Benedicto Valladares – Lima Guimarães – Lino de
Mattos – Moura Andrade – Frederico Nunes –
Pedro Ludovico – Silvio Curvo – João Villasbôas
– Gomes de Oliveira – Francisco Gallotti –
Rodrigo Lobo – Mem de Sá – Lameira Bittencourt.
– (43).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de
presença acusa o comparecimento de 43 Srs.
Senadores. Havendo número legal, está aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Senhor Abelardo Jurema, servindo de
Segundo Secretário procede à leitura da Ata da
sessão, anterior, que, posta em discussão, é sem
debate aprovada.
O Senhor João Mendes, servindo de Primeiro
Secretário, lê o seguinte:

EXPEDIENTE
OFÍCIOS
Da Câmara dos Deputados, sob números 848
e 849, encaminhando autógrafos dos seguintes:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 113, DE 1957
(Nº 1.503-D, DE 1956, NA CÂMARA DOS
DEPUTADOS)
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Saúde, os créditos especiais de Cr$
10.000.000,00 e Cr$ 2.000.000,00 para auxiliar as
obras do Centro Maternal da Santa Casa de
Misericórdia de Maceió, no Estado de Alagoas, e da
Santa Casa de Campos, no Estado do Rio de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir, pelo Ministério da Saúde, o crédito especial de
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros),
destinado a atender, como auxílio, às despesas com
o prosseguimento e conclusão das obras do Centro
Maternal da Santa Casa de Misericórdia de Maceió,
no Estado de Alagoas.
Parágrafo único. O crédito de que trata êste
artigo será automàticamente registrado pelo Tribunal
de Contas e distribuído à Delegacia Fiscal no Estado
de Alagoas.
Art.
2º
Fica,
igualmente,
o
Poder
Executivo autorizado a abrir, pelo mesmo
Ministério,
o
crédito
especial
de
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Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros) para
auxiliar a conclusão das obras de adaptação da
Santa Casa de Campos, no Estado do Rio de
Janeiro.
Art. 3º As entidades beneficiadas ficam
obrigadas à prestação de contas, ao Ministério da
Saúde, na forma da lei.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
À Comissão de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 112, DE 1957
(Nº 701-B-55, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS)
Considera equivalentes aos cursos de
comandante-de-pelotão,
de
seção
ou
de
aperfeiçoamento das Escolas de Sargentos das
Armas, do Exército, para os efeitos do § 1º do
art. 51, da Lei número 2.370, de 9 de dezembro de
1954, os cursos de aperfeiçoamento, técnico
profissional e das Escolas Profissionais da Marinha
de Guerra.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São considerados equivalentes aos
cursos de comandante-de-pelotão, de seção ou de
aperfeiçoamento das Escolas de Sargentos das
Armas, do Exército, para os efeitos do § 1º do art. 51
da Lei número 2.370, de 9 de dezembro de 1954, os
cursos de aperfeiçoamento, técnico-profissional e
das Escolas Profissionais, da Marinha de Guerra.
Art. 2º Serão revistas, com base nesta lei,
tôdas as transferências para a inatividade, já
concedidas.
Parágrafo único. Gozarão dos benefícios dêste
artigo os primeiros sargentos da Marinha de Guerra
que foram transferidos para a reserva remunerada
ou reformados, antes da vigência da Lei número
2.370, de 9 de dezembro de 1954, e que sejam
portadores dos cursos de aperfeiçoamento, técnicoprofissional ou das Escolas Profissionais, da Marinha
de Guerra.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas aa disposições em
contrário.

Às Comissões de Segurança Nacional e de
Finanças.
Do Presidente do Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Marítimos, convidando os Srs.
Senadores para as solenidades comemorativas do
24º aniversário da mesma autarquia, no dia 28 do
mês em curso.
AVISO
Do Sr. Ministro do Trabalho, Indústria e
Comércio.
Nº 133.072-57-GM 1.843
Em 25 de junho de 1957.
Informações para o Requerimento número
75.157 do Senado Federal.
Sr. Secretário.
1. Em aditamento ao Aviso número 1.805, de
19 do corrente mês, tenho a honra de encaminhar a
V. Exa., nas inclusas cópias, as informações
prestadas pelo Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Industriários, para atender ao Requerimento
número 75.157, do Senhor Senador Othon Mäder.
2. Oportunamente, serão remetidas as
informações solicitadas e já reiteradas ao Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos Empregados em
Transportes e Cargas.
Sirvo-me do ensejo para renovar a V. Exa. os
protestos de minha elevada estima e distinta
consideração. – Parsifal Barroso.
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
DOS INDUSTRIÁRIOS
Gabinete da Presidência
Nº 00-10-2.513.
Distrito Federal, 12 de junho de 1957.
Ref. Doc. 240-859-57.
Senhor Chefe do Gabinete:
A respeito de vossa O. S. 280-57, que
encaminhou a êste Instituto, para instrução, o
Requerimento número 75-57 do Senado, venho
informar-vos que, após minucioso levantamento
realizado pela nossa Delegacia na Paraná, à qual
está subordinada a firma M. Lupion & Cia., foi
verificada a inexistência de débito daquela firma para
com esta Autarquia.
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No ensejo, apresento-vos os meus protestos
de estima e consideração. – Aspino Gouvêa da
Rocha, Presidente em exercício.
Ao Requerente.
Do Senhor Doutor Hormino Silveira, Primeiro
Juiz Municipal de Pôrto Alegre.
– nº 78, solicitando ao Senado Federal, licença
para processar o Senador Anibal Di Primio Beck.
À Comissão de Constituição e Justiça.
MENSAGEM Nº 197, DE 1957
(Número de Ordem na Presidência: 213)
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 o Projeto de Lei
da Câmara, número 1.389, de 1956 (no Senado nº 957), que concede o auxílio de Cr$ 500.000,00 à
Escola Gratuita de Alfabetização Champanhat.
A proposição tem por objetivo conceder o
auxílio de quinhentos mil cruzeiros à Escola Gratuita
de Alfabetização Champanhat, que funciona sob a
orientação da União Brasileira de Educação e Ensino
dos Irmãos Maristas, no Distrito Federal, devendo a
despesa correr à conta da dotação constante do
orçamento em vigor, destinada ao desenvolvimento
da Campanha de Educação de Adultos e
Adolescentes, o que é contrário aos interêsses
nacionais.
A Campanha de Educação de Adultos e
Adolescentes é desenvolvida dentro de um plano
pré-elaborado com os auxílios distribuídos a
entidades nas diversas regiões do País, tendo em
vista o índice de analfabetismo, a fim de que possam
ser atendidos plenamente os propósitos da
Campanha, no que tange à educação.
A Campanha de Educação de Adultos e
Adolescentes, pelos seus altos objetivos, é de
interêsse nacional e ela vem sendo desenvolvida
com base no espírito de colaboração, com o
máximo de economia possível, sendo os recursos

destinados exclusivamente a pagamento da
gratificação a professôres, sendo o material didático
fornecido pelo Ministério da Educação e Cultura.
Em mais de um têrço das unidades da
Federação, o auxílio total para cada uma delas
não atinge à importância de Cr$ 500.000,00,
o que revela ser extremamente exagerado o
auxílio que o Projeto pretende conceder à instituição
a que se refere, que tem sede no Distrito
Federal, onde, para cada curso, é despendida,
no corrente ano, apenas a importância de Cr$
6.650,00.
Os recursos orçamentários, para o corrente
exercício, destinados à Campanha de Educação
de Adultos e Adolescentes já se acham
integralmente
comprometidos,
e
em
parte
despendidos, através de convênios assinados com
tôdas as unidades da Federação, de conformidade
com o Plano elaborado a ser desenvolvido pela
Campanha, o qual foi aprovado em 18 de fevereiro
passado.
No primeiro semestre do ano letivo, já não é
mais possível qualquer proposta de alteração nos
convênios assinados, com a conseqüente diminuição
dos cursos em funcionamento, o que teria
necessàriamente de ser feito para atender à
proposição, que determina contra a despesa com o
auxílio à Escola Gratuita de Alfabetização
Champanhat por conta da dotação orçamentária
destinada ao desenvolvimento da Campanha de
Educação de Adultos e Adolescentes.
Cabe ser ressaltado, ainda, que precisamente
neste exercício, tendo em vista a situação financeira
do país, houve sensível redução da dotação
destinada à Campanha de Educação de Adultos e
Adolescentes, o que motivou um decréscimo no
número de cursos instalados, salientando, também,
que em virtude da majoração da gratificação dos
docentes, decorrente do aumento do salário-mínimo,
foi possível, apenas, a instalação, em todo o país, de
6.239 cursos, quando, no ano passado, 11.196 foram
instalados.
São essas as razões que me levaram
a vetar o Projeto de Lei em causa, as
quais
ora
submeto
à
elevada
con-
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sideração dos senhores membros do Congresso ra da matéria. Através dêsse diploma legal, a
Nacional.
espécie está regulada de maneira a proporcionar,
Rio de Janeiro, em 24 de junho de 1957. – mesmo, maior presteza ao atendimento da pretensão
dos interessados. O processamento burocrático no
Juscelino Kubitschek.
Executivo é mais rápido que as naturais delongas da
PROJETO VETADO
tramitação legislativa.
2. Tais considerações vêm à baila apenas
Concede o auxílio de Cr$ 500.000,00 à Escola pela oportunidade que se nos apresenta,
não importando em qualquer restrição, remota
Gratuita de Alfabetização "Champanhat".
que seja, à instituição de que trata o Projeto em
O Congresso Nacional decreta:
causa.
Art. 1º É concedido, no corrente exercício, o
Com efeito, o Corpo de Bombeiros Voluntários
auxílio de Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) de Joinvile, segundo o depoimento dos ilustrados
à Escola Gratuita de Alfabetização "Champanhat", autores da proposição e pessoas gradas da cidade,
que funciona sob a orientação da União Brasileira de vem prestando os mais relevantes e assinalados
Educação e Ensino dos Irmãos Maristas, no Distrito serviços. Não apenas no combate ao fogo se
Federal.
desenvolve a sua meritória atividade. Calamidades
Art. 2º A despesa prevista nesta lei correrá à públicas, salvamento de bens e haveres,
conta da dotação constante do orçamento em vigor, preservação de vidas humanas, constituem, há mais
destinada ao desenvolvimento da Campanha de de sessenta anos, um inestimável patrimônio de
Educação de Adultos e Adolescentes, anexo do benemerência, que ao Poder Público não é lícito
Ministério da Educação e Cultura.
ignorar.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
Sob o duplo aspecto constitucional e jurídico,
publicação, revogadas as disposições em contrário. nada há que opor ao projeto, razão por que
À Comissão Mista, incumbida de relatar o opinamos por sua aprovação.
veto.
Sala das Comissões, em 25 de junho de
1957. – Argemiro de Figueiredo, Presidente em
PARECER Nº 508, DE 1957
exercício. – Abelardo Jurema, Relator. – Gaspar
Velloso – Lima Guimarães – Rui Palmeira – Lourival
Da Comissão de Constituição e Justiça, ao Fontes.
Projeto de Lei da Câmara, número 88, de 1957, que
PARECER Nº 509, DE 1957
reconhece como de utilidade pública a Sociedade
Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinvile, com
sede e fôro na cidade de Joinvile, no Estado de
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
Santa Catarina.
o Projeto de Resolução número 15, de 1957, que
prorroga, por um ano, a licença de José Vicente de
(Relator: Sr. Abelardo Jurema).
Oliveira Martins.
A proposição em exame reconhece como de
utilidade pública a Sociedade Corpo de Bombeiros
(Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo).
Voluntários, da cidade de Joinvile, no Estado de
O Projeto de Resolução número 15, de 1957,
Santa Catarina.
prorroga, por um ano, a licença concedida a
Consoante a orientação, que encerra mais José Vicente de Oliveira Martins, Assessor
uma sugestão que pròpriamente um reparo, a Legislativo, padrão PL-7, da Secretaria do Senado
Comissão de Constituição e Justiça tem Federal, pôsto à disposição do Banco do Nordeste
entendido que, sem abdicar de suas prerrogativas do Brasil.
constitucionais,
o
Congresso
advirta
os
O Projeto de Resolução, como se
interessados sôbre a existência de lei regulado- sabe, é da autoria da ilustre e honrada
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Comissão Diretora do Senado, que justifica
satisfatòriamente a proposição. O funcionário acima
nomeado foi pôsto à disposição do Banco do
Nordeste, sem vencimentos e pelo prazo de três
anos, pela resolução número 5, de 1954.
Resolução posterior prorrogou êsse prazo, e
agora, atendendo à solicitação do Presidente
daquele estabelecimento, entendeu a Comissão
Diretora de conveniência prorrogar a permanência de
José Vicente de Oliveira Martins, no Banco do
Nordeste, por mais um ano.
É lamentável que o Banco do Nordeste do
Brasil, no longo período de quatro anos, não tenha
ainda ajustado os quadros do seu pessoal ao ponto
de poder dispensar a colaboração técnica de um
funcionário que serve na Secretaria de uma das
Casas do Congresso Nacional.
Contudo, acreditamos ter a honrada Comissão
Diretora motivos especiais de interêsse público
para propor a prorrogação a que se refere o
Projeto número 15. E assim opinamos por sua
aprovação.
Sala das Comissões, em 25 de junho de 1957.
– Argemiro de Figueiredo, Presidente em exercício e
Relator. – Gaspar Velloso. – Lima Guimarães. – Rui
Palmeira. – Benedicto Valladares. – Abelardo
Jurema.
PARECER Nº 510, DE 1957
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Memorial número 2, de 1957, manifestando a
necessidade de ser elaborada uma lei que estenda
aos processos anteriormente julgados os efeitos da
Lei nº 2.804, de 25 de junho de 1956.

"paralisação dos pagamentos" devidos aos
pecuaristas pela União.
Não desejamos discutir o mérito da
representação, que, aliás, nos parece arrimada em
bons argumentos. Mas entendemos que a iniciativa
da lei que se inspira ao Senado é mais da
competência da Câmara dos Deputados. Sugere-se,
na verdade, uma lei processual, regulando efeitos de
recursos de sentenças nos processos de
reajustamento das dívidas pecuaristas.
Adianta, porém, a representação, quais são os
objetivos da lei solicitada. E todos êles dizem
respeito a dívidas da União e seu resgate, o que vale
dizer – todos se vinculam à matéria financeira, cujas
leis devem ter a iniciativa na outra Casa do
Congresso, "ex vi" do parágrafo 1º do artigo 67 da
Constituição da República.
Sugerimos, assim, que a representação anexa
seja enviada à Câmara dos Deputados para os
devidos fins.
Sala das Comissões, em ... de junho de 1957.
– Argemiro de Figueiredo, Presidente em exercício e
Relator. – Gaspar Velloso. – Abelardo Jurema. – Rui
Palmeira. – Lourival Fontes, com restrições. –
Benedicto Valladares. – Lima Guimarães, pela
conclusão.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Abelardo
Jurema, primeiro orador inscrito.
O SR. ABELARDO JUREMA *: – Senhor
Presidente, Senhores Senadores, há no Brasil
problemas que têm resistido anos a fio à argúcia, à
capacidade realizadora, à disposição para o trabalho
dos seus homens públicos; problemas não apenas
de superfície, mas, sobretudo, de base.
Quantos estudam as origens, a formação e o
desenvolvimento da nossa civilização, sabem das
dificuldades que enfrentaram os colonizadores, pela
impossibilidade de bem administrar tôda a imensidão
do território brasileiro, com a mesma fôrça, a mesma
autoridade e prestígio.

(Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo).
Por determinação da Presidência do Senado,
chega às mãos da Comissão de Justiça desta
Casa do Congresso a representação anexa firmada
por um ilustre advogado de Itapemirim, Dr. José
Medeiros Corrêa. Pleiteia-se nesse documento
que o Senado tome a iniciativa na elaboração
de uma lei que solucione definitivamente "obrigação __________________
da União", ou seja, lei que faça cessar a * Não foi revisto pelo orador.
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Várias foram as modalidades introduzidas
pelos nossos antepassados, no sentido do bem
público, através de administrações conscienciosas.
Causas das mais complexas, problemas dos mais
árduos e difíceis têm contudo dificultado a atuação
dos governantes do País.
Escritores e sociólogos, observando bem a
paisagem brasileira, já afirmaram, com muita fôrça
de expressão e convicção mesmo, que vivemos, há
quatrocentos anos, arranhando a Serra do Mar.
Outros sociólogos, de importância e de prestígio na
cultura e nas letras nacionais, têm proclamado que
as fronteiras políticas do País – tão grande, tão
vasto, circunscrevendo território imenso – ainda não
foram atingidas pelas fronteiras econômicas. Há,
portanto, um vazio, que poderíamos chamar de terra
dos marginais.
Esta civilização, que se vem fortalecendo dia a
dia, tem os seus contornos mais definidos na faixa
litorânea, onde se desenvolvem as grandes
metrópoles.
Em face do problema, os legisladores
brasileiros, através de várias cartas constitucionais,
fixaram o princípio, determinado e definitivo, da
mudança da Capital para o planalto goiano. O plano
permanecera, entretanto, apenas, em letra de fôrma,
através de atos constitucionais, sem que um Chefe
de Govêrno resolvesse realizá-lo.
Justo é lembrar, porém, que um dos
primeiros atos do ex-Presidente Café Filho
ao assumir a Presidência da República, numa
hora em que a Nação vivia uma das maiores
crises de tôda a sua história, foi a constituição
de uma Comissão para estudar a transferência
da Capital. Inspirou Sua Excelência, sem dúvida, o
mais sadio patriotismo. Não fôsse, realmente,
intenção do Senhor Café Filho realizar tal
empreendimento, não teria escolhido para presidir
aquela Comissão o General José Pessoa cujos
relevantes serviços à causa nacional, não permitiriam
se pusesse em dúvida a sinceridade da iniciativa.
Desejasse o então Presidente da República
procrastinar a obra não teria escolhido e convidado
homem da estatura moral do General José Pessoa.
Certa
vez,
ante
a
desconfiança
generalizada
de
que
aquela
atitude
não

passava de manobra política, eu, que conheço de
perto o General José Pessoa, declarei: "Se assim
pensam, enganam-se pois o General José Pessoa
vai concluir seu trabalho, de tal maneira que não
haverá govêrno capaz de procrastinar a transferência
da Capital".
Realmente, Senhor Presidente e Senhores
Senadores, por vários meses, como amigo particular
do General José Pessoa, assisti ao seu trabalho
diuturno, de verdadeiro sacerdote, dia após dia, pela
manhã e à noite, fazendo demarcações e
levantamentos
topográficos,
viajando
constantemente pela região, convocando técnicos,
sem qualquer remuneração, bacharéis, funcionários
de autarquia e de ministérios, para que o plano
ficasse realmente pronto, como era desejo do então
Presidente da República.
Os goianos, que acompanharam de perto êsse
trabalho, poderão testemunhar a dedicação da
comissão presidida pelo General José Pessoa, para
o transplante da Capital do País para o
interior.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Aceito o
aparte do eminente Senador com muita satisfação.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – O General
Pessoa portou-se correta e patriòticamente em
relação ao assunto. Deu tudo quanto podia
pelo serviço que lhe foi confiado como presidente
da Comissão do Plano de mudança da Capital
Federal. Os goianos o admiram não só
por representar a causa da mudança da capital
para o planalto central, como pela forma
por que se conduziu, encarando todos os
problemas e resolvendo-os com presteza e
patriotismo.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Sua
Senhoria como que preparou o campo para a
atuação imediata do Govêrno; o aparte do nobre
Senador é um depoimento que vem ilustrar minhas
palavras.
Pois
bem,
Senhor
Presidente
e
Senhores
Senadores,
o
maior
problema
para o Chefe do Executivo é dirigir o País
sem
temer
críticas,
enfrentando,
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com resolução e determinação, as questiúnculas que
se possam levantar em tôrno de programa de
trabalho.
O Presidente da República que, ao assumir o
mandato, encontra um plano elaborado, traçado,
definitivamente estruturado, não tem o direito de
procrastinar a sua realização. O espírito público que
inspirou a candidatura do Senhor Juscelino
Kubitschek de Oliveira à Presidência da República, o
seu desejo de atender às aspirações do povo, levamno à execução do plano traçado e elaborado da
transferência da Capital para o interior do País.
Senhor Presidente e Senhores Senadores, se
Sua Excelência tivesse ignorado tal assunto, se
houvesse relegado para segundo plano êsse
problema magno do seu Govêrno, estaria traindo,
sem dúvida, a confiança do povo; traindo a confiança
dos parlamentares; traindo tôda a Nação. Sua
Excelência teria de fazer o que fêz com espírito
patriótico e obstinado.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Dá Vossa
Excelência licença para mais um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Aceito o
aparte com muita satisfação.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Quando o
Presidente Juscelino Kubitschek foi candidato à
Presidência da República percorreu o Brasil, e
verificou que tôda a população era partidária da
mudança da Capital da República. Voltou, depois
dessa excursão por tôda a nossa Pátria, mais
encorajado para levar avante tal realização. Se não
fôsse ela aceita por todo o povo brasileiro, como o
foi, bastaria o consenso unânime do Congresso
Nacional.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Através de
várias legislaturas, pode acrescentar V. Exa.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – ...para provar
que devemos mudar a Capital da República para o
Planalto Central.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Diz bem
Vossa Excelência. O Presidente Juscelino Kubitschek
de Oliveira assumiu o cargo depois de uma das

mais completas campanhas que um homem público
pode realizar.
A obstinação de Sua Excelência em levar êsse
programa, é, como bem acentuou o ilustre
representante goiano, conseqüência da auscultação
da opinião pública. A transferência da Capital para o
interior goiano já é decisão plebiscitária do povo
brasileiro. Não precisa ratificação da opinião pública
porque, através de várias legislaturas, nossos
parlamentares têm-se dedicado e pronunciado nesse
sentido.
Senhor Presidente, Senhores Senadores, para
fazer justiça, para ressaltar o trabalho de Sua
Excelência, preciso, desta tribuna, salientar o
esfôrço, a tenacidade dos homens que estão em
Brasília encarregados do levantamento dessa grande
obra. E, ninguém melhor fixou o problema do
que o brilhante comentarista político, da imprensa
carioca, Murilo Marroquim. Em dois artigos, dos
quais a Nação inteira tomou conhecimento,
através da cadeia de jornais pela qual transmite
seu pensamento, salienta êle, com muita
oportunidade:
O debate sôbre Brasília – que deveria
centralizar-se em têrmos de ordem econômica, social
e política – torna-se melancólico. Aqui, os
engenheiros, arquitetos, médicos sanitaristas,
chefes de obras e operários especializados,
comentam com humor amargo as notícias que
ouvem pelo rádio. Perguntam-nos, espantados:
Como é que se diz no Rio que a madeira para
Brasília, a areia, o saibro, o tijolo, o cimento, as
oficinas, o pão e o feijão estão vindo de avião? E
mais: como é que se afirma que Brasília não tem
água e não passa de um duro deserto? O Sr. Israel
Pinheiro – o capataz dessa obra fascinante e
gigantesca, que está aqui morando – leva-me para
ver a queda de água que vai produzir energia para a
nova capital; pertence ao rio que dista apenas vinte
quilômetros do centro da cidade – capaz, segundo
os técnicos, de abastecer um núcleo de dois
milhões de habitantes. Contudo, se diz que Brasília

– 571 –
não possui água. Equívoco, de um lado pela
porosidade da terra, que efetivamente não é rica;
paixão, dos que ignoram ou simplesmente negam. O
Congresso, que votou pela mudança da Capital,
deve enviar aqui as suas comissões interpartidárias;
e não apenas para ver a maqueta de sua futura sede
– obra-prima de Niemeyer – mas para saber que o
planalto central oferece mais condições para uma
grande cidade do que o Rio de Janeiro. Pergunte-se
aos mineiros, goianos, mato-grossenses, baianos,
nordestinos e nortistas, o que já representa Brasília
para as suas próprias economias e para o seu futuro;
êles responderão que em Brasília mesmo, os seus
filhos estão comerciando e industrializando, serrando
madeiras, retirando areia e saibro dos rios, montando
novas olarias, preparando a primeira represa,
instalando novas oficinas – sofrendo as primeiras
dificuldades dos pioneiros, mas resistindo e até
sonhando. Êste o primeiro milagre de Brasília: "uma
cidade não executada e que já existe" – disse-me o
presidente Kubitschek. A mil quilômetros, no litoral
carioca, pode causar dúvidas: não estamos, desde
cem anos, habituados às grandes obras,
modernamente inauguradas com Paulo Afonso.
Senhor Presidente, Senhores Senadores, êsse
o depoimento de um comentarista político que não
se deixou ficar na metrópole, que se movimentou e
foi à fonte ver e observar. As suas palavras são de
exaltação aos técnicos, aos obreiros da futura
Capital do País. São palavras que a Nação deve
ouvir, ampliadas por tôda parte, por tôdas as
Assembléias, para que o povo. tome conhecimento
dessa realidade – não da fantasia pintada por
aquêles que aqui estão – compreendendo o
gigantesco esfôrço do Presidente da República em
plantar o grande marco da nova civilização brasileira
em terras goianas.
Aproveito
esta
oportunidade
para
dirigir
uma
palavra
de
estímulo
aos
obreiros
que,
em
Brasília,
fincam
os

marcos da nova Capital, os seus alicerces, fazendo
surgir no centro do País um grande núcleo que
irradiará
civilização
por
esta
terra
afora,
amalgamando as nossas riquezas, consolidando as
nossas fronteiras econômicas com as fronteiras
políticas, ajustando, enfim, a realidade do interior à
do litoral.
Também gostaria, desta tribuna, de ler as
palavras de sugestão dêsse brilhante comentarista
político. Êle não exalta, apenas, também sugere, e é
de sugestões, no sentido de colaboração, que todos
os governos precisam para melhor acertar seus
passos.
Diz Murilo Marroquim, no seu segundo
comentário:
A mudança da Capital pode ter um outro efeito
surpreendente para a evolução brasileira: será uma
verdadeira segunda fase de nossa história política. A
atitude cínica e viciada do litoral não pode reproduzirse nesta região; uma outra geração pode firmar-se
no centro, com outro estilo de vida. O plano pilôto
pode ser pràticamente dado como concluído;
começam as demarcações para as construções
definitivas. A Fundação da Casa Popular vai iniciar
as primeiras 500 residências e os Institutos terminam
os seus planos a respeito. Já um hospital do IAPI –
na orla da cidade e a ser depois transformado num
hospital rural – se inaugura. Cinco bancos nacionais
instalaram suas agências. E, em três meses, uma
cidade livre, de milhares de habitantes, se formou.
Brasília desmente a tese estatal; aqui impera a livre
emprêsa, domina a aventura do pioneirismo. Milhões
de cruzeiros, de particulares, já foram invertidos em
casas comerciais. Em mais dez meses o Palácio
Presidencial deverá estar concluído, como também
um hotel; o arquiteto Niemeyer faz nesses espaços
planos a sua grande experiência; com o Sr. Lúcio
Costa, são os dois principais "one dollar men" da
futura Capital, que espera receber, na pessoa
do paraibano D. Fernando, bispo de Goiás, o seu
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primeiro Cardeal. O Sr. Israel Pinheiro tem, em fila,
cêrca de dois mil pedidos para a instalação
de novos negócios na "cidade livre" – não tão livre
que não tenha pelo menos um prefeito por mês, a
sua polícia e até o seu inspetor de trânsito. Os
edifícios públicos de Brasília deixarão o cimento
armado pelas estruturas metálicas – o que
significa um passo a mais em favor da siderurgia
brasileira. O cimento armado é considerado, hoje,
externamente caro, sobretudo em vista da mão-deobra, Brasília, que progride em marcha acelerada –
pois aqui se trabalha dia e noite, e ao contrário do
que se disse, possui água em abundância,
pois um rio a vinte quilômetros pode servir a dois
milhões de habitantes – é uma bomba de
sucção do centro, do nordeste e do norte, nesta fase
pioneira. D. Bosco, nas suas visões, soube que no
paralelo 15 se criaria a grande civilização do
mundo moderno. Por isso, desde agora, a sua
imagem, num nicho triangular branco, domina o
plano ligeiramente ondulado, onde surgirá a futura
Capital brasileira.
Senhor Presidente, Senhores Senadores,
eis o programa que o Excelentíssimo Senhor
Presidente da República resolveu enfrentar,
surpreendendo, sem dúvida, o sentido de rotina que
dominava a Nação brasileira. É Chefe de
Govêrno que tem inaugurado um regime de
auscultação
direta
das
necessidades
das
regiões, Presidente que está no Norte ou no Sul, em
tôda a parte, sempre ouvindo, sempre em
contato com as populações, quer do interior, quer do
litoral.
Desejo, desta tribuna, dar meu depoimento
sôbre a assistência que Sua Excelência vem
prestando à Paraíba, em várias oportunidades.
Visitou nosso Estado, corno candidato à Presidência
da República e foi derrotado na cidade de
Campina Grande. Pois bem, Senhor Presidente,
Senhores Senadores, sem guardar mágoa daquele
reduto da União Democrática Nacional, mas,
ao contrário, impressionado com a formação po-

lítica de seu povo, foi visitá-lo, para assegurar o que
havia prometido na sua campanha: colaborar para a
solução do problema de água daquela cidade.
Senhor Presidente, faço justiça em ressaltar
essa atitude do Chefe do Govêrno, porque aqui está
presente quem governou a Paraíba, durante cinco
anos, dando a Campina Grande o Serviço de
Abastecimento de água: o nobre Senador Argemiro
de Figueiredo.
Sonhando com o progresso daquela cidade,
então com apenas trinta e cinco mil habitantes, Sua
Excelência enfrentou a opinião pública, que salientava
e proclamava não ter govêrno. De um Orçamento de
36 milhões de cruzeiros, Sua Excelência retirou 20
milhões, a fim de beneficiar Campina Grande.
Pois bem, Senhor Presidente e Senhores
Senadores, arrastando tôda essa crítica, enfrentando,
mesmo, a opinião pública do Estado o eminente
Senador Argemiro de Figueiredo realizou, através do
Escritório de Saturnino de Brito, o abastecimento de
água de Campina Grande. Êsse empreendimento
provocou tal aceleração no progresso daquela cidade,
que as obras programadas para um período de 20
anos, com 10 anos apenas já eram insuficientes para
atender ao desenvolvimento da cidade. Nessa altura, a
população já era de 120 mil habitantes.
Senhor Presidente e Senhores Senadores,
para atender aos reclamos de Campina Grande, o
Senhor Presidente da República havia feito
promessa, de assisti-la e, assim, indo pessoalmente
àquela cidade, comunicou aos seus habitantes haver
decretado um crédito para o abastecimento de água,
cujas obras, hoje, já estão em andamento.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Com prazer.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Agradeço, comovido, a referência que Vossa
Excelência fêz à administração que tive a honra de
presidir.
O
SR.
ABELARDO
JUREMA:
–
Referência à coragem do V. Exa. qual
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a de incluir um serviço de 20 milhões num
Orçamento de 86 milhões de cruzeiros.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Agradeço a referência e, quanto à atuação do atual
Presidente da República, ou seja, ao seu gesto de
chamar a si, à União, o problema vital de Campina
Grande, já emiti no Senado minha opinião...
O SR. ABELARDO JUREMA: – A Nação tôda
leu e ouviu o discurso de V. Exa.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
...agradecendo a Sua Excelência essa demonstração
de compreensão e de espírito público.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Senhor
Presidente, cito os fatos para comprovar a
necessidade da ação dinâmica de um Chefe de
Govêrno. Em Curema o açude que, há mais de vinte
anos, se constrói naquela região paraibana, foi
inaugurado um ano depois de estar na Presidência
da República o Doutor Juscelino Kubitschek de
Oliveira, porque Sua Excelência havia marcado,
numa das viagens, que na próxima, no dia e na hora
x, ali estaria para inaugurar o empreendimento e a
obra fôra acelerada e concluída dentro do prazo
determinado. A Estrada de Ferro Campina-PocinhosJuàzeiro, também, foi concluída em prazo certo,
porque havia compromisso de Sua Excelência de
que, no momento X, lá com-pareceria para inaugurar
o empreendimento.
Todos os homens que dirigem o País sabem
que se o dirigente não estiver de perto
acompanhando todos os trabalhadores, a autoridade,
como que desdobrada...
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Com todo o
prazer.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Vossa
Excelência me perdoe, mas julgo que está abusando
um pouco do elogio a Sua Excelência, o
Senhor Presidente da República, forçando-me a
interferir no debate. Se Sua Excelência cumpriu as

promessas com a Paraíba, deve ela considerar-se
feliz, porque assisti na Bahia, no Vale Paraguaçu, a
um compromisso de Sua Excelência com os
operários da fábrica de charutos. Declarou Sua
Excelência que, quando as fábricas fôssem
fechadas, não precisariam mandar comissão ao Rio
de Janeiro, porque êle, Presidente da República, se
deslocaria para as cidades de Cachoeira e São Félix,
para determinar a abertura das mesmas, dando
imediatas providências.
Veio e agravou-se a crise das fábricas de
charuto. Os operários mandaram uma comissão ao,
Rio de Janeiro, e Sua Excelência não cumpriu a
promessa. Vê-se, portanto, que o sol aqueceu
apenas os paraibanos, enquanto os baianos ficaram
a morrer de inanição no Vale do Paraguaçu. Não
desejo, porém,interromper o discurso de Vossa
Excelência apenas com palavras amargas.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Vossa
Excelência sempre me dá prazer e mesmo estímulo
para novas considerações.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Quero,
também, ser gentil, congratulando-me com o ilustre
colega pela presença no Rio de Janeiro, do Senhor
Juscelino Kubitschek. É fato tão raro que, acredito,
enche de alegria nossos corações. Talvez, agora, os
Ministros, que estão há quarenta e cinco dias sem
contato com Sua Excelência, para despachar,
encontrem sua vez. Êsse é, sem dúvida, motivo de
júbilo para todos os brasileiros.
O SR. ABELARDO JUREMA: – À margem do
aparte do nobre Senador Juracy Magalhães, cuja
intervenção nas minhas modestas palavras recebo
como homenagem à colaboração que, nesta Casa,
presto ao povo...
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Tem sempre
o sentido de homenagem a Vossa Excelência.
O SR. ABELARDO JUREMA: – ...solicitaria
de S. Exa. que, ao criticar a falta de assistência
do Presidente da República à indústria de
charutos na Bahia, também ressaltasse o am-
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para do Govêrno através do Ministério da Fazenda,
ao cacau, cujo problema muito aflige a terra
baiana.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – O Senhor
Presidente da República apenas restituiu à lavoura
do cacau um pouco daquilo que lhe está tirando. Sua
Excelência praticou, com a lavoura do cacau, o que
fêz com a do café. Ainda não tributou inteira justiça
aos lavradores brasileiros; e sòmente o fará quando
puser abaixo o odioso confisco cambial.
O SR. ABELARDO JUREMA: – V. Exa.
concorda, todavia, em que o Senhor Presidente da
República não faltou com a assistência aos
lavradores baianos.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Faltou
enquanto pôde. Quando a lavoura se mobilizou para
a greve e afirmou que naquela noite terminaria a
prazo de espera das providências do Govêrno, só
então Sua Excelência, de acôrdo com o Ministro da
Fazenda, decidiu apoiar as reivindicações daqueles
agricultores. Não foi, portanto, favor. Já tive
oportunidade de dizer que a política do Senhor
Presidente da República se assemelha à de Papai
Noel, que distribui presentes pelo Natal. Sua
Excelência não devia deixar que o povo brasileiro
chegasse ao desespêro para socorrê-lo com falsas
munificências. Repito: o Senhor Juscelino Kubitschek
nenhum favor fêz à lavoura cacaueira; apenas lhe
restituiu um pouco do muito que está tirando do
trabalho baiano.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Segundo
estou informado, a assistência aos plantadores
de cacau foi prestada de tal maneira que o Govêrno
do Estado não teve de dispender qualquer
importância.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa.,
está enganado. De feto, o plano inicialmente
elaborado pelo Senhor Costa Filho, indiscutivelmente
um dos maiores técnicos em assuntos do cacau,
determinou melhoria de preço para a mercadoria
pronta. Se, porém, Vossa Excelência estudar a
cotação do produto, hoje, verá que o preço
para pronta entrega é mais alto que o preço a têr-

mo, o que prova que a tendência do mercado não é
nada favorável, como não será favorável para
exportação do café. Dentro de pouco tempo
colheremos os erros da política econômica do atual
Govêrno.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Nobre
Senador Juracy Magalhães: também fui testemunha
de um depoimento de alta valia para o Govêrno do
atual Presidente da República.
Assisti, em Natal, à inauguração do edifício do
IPASE, um dos mais belos da Cidade, também
realizada com prazo marcado. O Senhor Presidente
da República foi ali recebido pelos representantes de
todos os Partidos – Vereadores, Prefeitos,
Secretários de Estado e pelo próprio Governador
Dinarte Mariz, uma das glórias da administração
pública brasileira: e não pertencente à minha
agremiação política.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Devo dizer a
V. Exa. que, como intriga política, essa informação que
traz aa Senado não está à altura da sua brilhante
inteligência. Todos os brasileiras sabem que o
Governador Dinarte Mariz tem opinião diferente da de
nosso Partido no julgamento do Senhor Presidente da
República. Já externou essa opinião de público, creio
que até em duas mensagens à Assembléia Estadual.
Vossa Excelência, portanto, não traz fato novo. Isso,
porém, não quer dizer que nós modificamos nossos
conceitos porque aquêle ilustre correligionário, usando
de direito democrático, diverge do nosso ponto de vista.
O SR. ABELARDO JUREMA: – O nobre
aparteante precipitou-se e não ouviu a conclusão da
minha afirmação.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Era
bastante o que V. Exa. dissera.
O
SR.
ABELARDO
JUREMA:
–
Absolutamente, Vossa Excelência chegará às boas
comigo, nessa questão.
Quis apenas registrar mais êsse depoimento,
que ouvi e foi público; não há inovação.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Como intriga
política, V. Exa. podia citar o Deputado Antônio Balbino,
com quem tenho aliança política e que apóia o
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Senhor Presidente da República, anquanto eu o
combato ostensivamente.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Estou dando
um depoimento, porque vi e senti o Rio Grande do
Norte receber calorosamente o Chefe do Govêrno,
com tôdas as fôrças políticas reunidas. Espetáculo
verdadeiramente democrático foi o banquete do qual
participaram Prefeitos, Deputados, Vereadores e
Secretários de todos os partidos. No seu discurso, o
Governador Dinarte Mariz salientava os benefícios
que seu Estado vinha recebendo através da ação
direta do Presidente da República.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Duvida V.
Exa. da sinceridade do Governador Dinarte Mariz?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Nunca; por
isso, cito o exemplo.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Também
não duvido. Acredito que os conceitos do
Governador Dinarte Mariz sejam determinados pela
ação especial do Presidente da República em
relação ao seu Estado. Êle se julga no dever de
agradecer, em nome do seu povo, a compreensão
que o Senhor Juscelino Kubitschek demonstrou
naquele caso especial...
O SR. ABELARDO JUREMA: – Gesto
cavalheiresco, de alta significação.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – ...e
infelizmente nem sempre manifestado.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Nobre
Senador, volto a insistir. Longe de mim estava a
intenção de intrigar. Vinha citando a atuação do
Senhor Presidente da República no meu
Estado, e, para não ficar sòmente na Paraíba,
mencionei outros, porque assisti às festas que lá se
realizaram.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Não se
esqueça V. Exa. de acusar êsse pecado no primeiro
exame de consciência que fizer.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Volto à
presença de Vossa Excelência.
Não
apenas
o
Rio
Grande
do
Norte, não governado par um correligionário

do Senhor Presidente da República, mas outros
Estados, como o Ceará, têm merecido a atenção do
Senhor Presidente da República, e os Governadores
o proclamam. Na minha Paraíba, mesmo, o
Governador Flávio Ribeiro, há um mês, fêz aos
jornais "O Globo", "Diário de Notícias" e "Última
Hora", a declaração peremptória de que aquela
unidade da Federação vinha sendo beneficiada pela
assistência do Senhor Juscelino Kubitschek.
Senhor Presidente, ainda a propósito da
malicioso aparte do nobre Senador Juracy
Magalhães a respeito das congratulações pela
presença, na Chefia do Govêrno, nesta Capital, do
eminente Senhor Presidente da República, tenho
novamente de citar a minha terra, como exemplo, do
dinamismo do Senhor Juscelino Kubitschek. Sabe
Vossa Excelência, Senador Juracy Magalhães, que a
Paraíba tem Municípios como Mamanguape, Pilar,
Areia e Lagoa Grande, cujo acesso ainda hoje é
difícil, e cujas populações vivem sempre exaltando e
glorificando Pedro II, que deixou o confôrto do
palácio, naquela época, para se transportar ao Norte
e ao Nordeste, chegando até aquelas altas
paragens.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Minha
malícia política já me havia aconselhado a
interromper Vossa Excelência, para dizer que eu
aguardava o pronunciamento do futuro sôbre a
conduta atual do Presidente da República, quando
Vossa Excelência traz um exemplo histórico, que
elucida
perfeitamente
meus
sentimentos.
Proclamando, neste instante, a benemerência do
Presidente de apenas um ano e pouco de mandato,
Vossa Excelência faz jus a outros benefícios para
sua terra, ato muito louvável na atuação política do
nobre colega.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Se
recebemos, temos de proclamar.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Se Vossa
Excelência aguarda-se para depoimento futuro, seu
gesto seria muito mais altruístico e sensibilizaria,
acredito, muito mais o Senado.
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O SR. ABELARDO JUREMA: – Nobre
Senador, é um preito de justiça aos homens
públicos, como V. Exa. sabe, os mais expostos às
críticas. Os homens que estão nos postos de direção
tem o ônus pesado da crítica contundente.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Ônus muito
mais pesado é o que cabe a Vossa Excelência,
defendendo um mau govêrno.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Ouvi nesta
Casa, há alguns dias, críticas contundentes, por
exemplo, à atuação do Govêrno no caso. da indústria
de tecidos, no Estado de São Paulo. Quase no
mesmo dia, o Govêrno tomava providências, para
assistir àquela indústria. Ontem, em conversa com o
Senador João Arruda, ao considerar êsse
aspecto,
Sua
Excelência
me
disse
que,
provàvelmente na próxima semana aqui estaria para
fazer justiça a êsses atos do Govêrno. Não
devemos apontar apenas as qualidades negativas
dos homens, é preciso fazer um balanço
das suas qualidades positivas e negativas, a fim de
que se verifique se existe algum saldo, para se
elogiar.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa. não
ignora que um dos argumentos do Govêrno, para
justificar os sacrifícios da lavoura, é que êles são
utilizados em benefício do desenvolvimento
econômico do país, em benefício da indústria.
Quando se pensa que a indústria esteja
feliz com o atual Govêrno, o que se verifica, é um
movimento de protesto nacional, a impor ao
Executivo medidas de emergência contra a ruinosa
política econômica em desfavor da produção,
que o Senhor Presidente da República está
seguindo. Por isso mesmo é que o Govêrno, ao
atender à necessidade imperiosa de exportar,
para V. Exa. há de convir – não praticou qualquer
ato de benemerência; apenas evitou mal maior para
si. Se retardasse essa providência, em vez de
duzentos mil desempregados da indústria têxtil que
já existem no eixo econômico do Distrito Federal ao
Rio Grande do Sul, êsse número já iria para a casa
do meio milhão.

O SR. ABELARDO JUREMA: – Realcemos,
porém, a ação como ela é.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – O atual
Govêrno, não tem planos adequados para resolver
os problemas do país.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Se vamos
realçar as ações negativas, devemos também fazer
justiça às ações positivas.
O
SR.
JURACY
MAGALHÃES:
–
Compreendo a atitude de V. Exa. Considero o ônus
que V. Exa. enfrenta muito mais terrível do que o do
Govêrno, ouvindo as críticas que nós lhe fazemos.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Ainda ontem,
desta tribuna, comunicava ao Senado que a Paraíba
se debate com o problema do agave, que é sério
estava tomando nuances de calamidade econômica.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Será que V.
Exa, me vai dar a boa notícia de que já foi resolvido
o problema do agave?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Posso afirmar
a V. Exa. que, ontem, pela manhã assistia a uma
reunião de técnicos do Ministério da Fazenda, na
qual ficou acertado o decreto a ser assinado pelo Sr.
Presidente da República, provàvelmente a estas
horas, dando o preço básico de Cr$ 9,70 para o tipo
3, o que significa, para o produtor de agave, a
libertação completa, pelo menos no momento, dos
trustes, que compravam o produto a Cr$ 5,50,
porque o pequeno agricultor não tem elementos para
fazer chegar seu produto aos grandes cáis, e as
companhias estocavam a mercadoria, esperando a
reação do mercado.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – O ilustre
Senador Argemiro de Figueiredo e eu, desta tribuna,
tivemos oportunidade de transmitir os protestos dos
produtores de sisal, na Paraíba e na Bahia, contra a
falta de atendimento a seus interêsses. Se V. Exa.
traz a notícia de que o Govêrno ampliara a área do
sisal, as providências de emergência que vem
adotando em relação a outros produtos, só tenho
motivos para me congratular com o nobre colega, O
Govêrno, em vez de tomar essas medidas
sempre em caráter de emergência, precisa traçar
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um plano que valorize a produção, dê ajuda efetiva à
exportação, para que o Brasil disponha de divisas
não em conseqüência dêsses atos de cada dia, mas
em função de um plano conjunto, que muito honraria
o Govêrno.
O SR. ABELARDO JUREMA: – V. Exa. sabe
que há um movimento, aliás insopitável, a respeito do
agave. Pretende facilitar, através do Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico, a criação de indústrias
que utilizem as fibras do agave. O ilustre colega
conhece bem os problemas dos nossos cereais e do
café, conduzidos em sacas de juta; entretanto,
importamos juta para a fabricação dêsses sacos,
porque nossa produção ainda não é suficiente.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Creio que o
nobre Senador Cunha Mello tem algo a dizer a
respeito.
O SR. CUNHA MELLO: – Com referência à
afirmativa de que importamos juta, tenho a
acrescentar que tal fato ocorre sempre com o
protesto da bancada amazonense.
O SR. ABELARDO JUREMA: – A
industrialização do agave resolveria o problema e
evitaria que êle ficasse na dependência da oscilação
do preço internacional. A Paraíba – o nobre Senador
Argemiro de Figueiredo conhece de perto, porque foi
seu Governador, é um Estado que viveu sob a
dependência do açúcar, depois do algodão, e,
posteriormente, do agave, planta que veio salvar
aquêle Estado, na época da falta de transportes.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Exatamente,
no Govêrno do atual Senador Argemiro de Figueiredo.
Devo também render homenagem ao ex-Senador
Landulpho Alves, em cujo Govêrno na Bahia, se fêz o
desenvolvimento da plantação do sisal.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Realmente,
graças ao seu serviço de fomento agrícola.
Aceito e registro o aparte de V. Exa. como
colaboração ao meu discurso.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Êsse é um
preito de justiça a um ex-Governante que já está
morto e, portanto, não nos pode trazer mais
benefício algum.

O SR. ABELARDO JUREMA: – Sim, mas,
podemos fazer justiça aos vivos, porque à justiça do
povo estão os homens públicos submetidos
periòdicamente.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, como ia
discorrendo, à margem das considerações sôbre o
problema do agave na Paraíba – veio a guerra,
prejudicando a exportação pela falta do transporte,
aquele produto representou, na economia paraibana,
esteio nos preços nos municípios rurais.
O SR. NEVES DA ROCHA: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Com prazer.
O SR. NEVES DA ROCHA: – Com o maior
prazer, secundo as palavras do eminente Senador
Juracy Magalhães, quando se refere à atuação do
Governador Landulpho Alves, no sentido do
incremento à plantação do sisal em nossos
Estados. O agave paraibano é também conhecido
por sisal.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Na Paraíba já
começamos a chamar o agave de sisal.
O SR. NEVES DA ROCHA: – Tive
oportunidade de ser auxiliar direto do Governador
Landulpho Alves. Testemunhei o esfôrço de S. Exa.
durante todo o tempo da sua gestão, no sentido
de dar à plantação do sisal maior incremento
possível.
Estas as palavras que me sinto no dever de
proferir, em homenagem ao ex-Senador Landulpho
Alves, grande administrador.
Homenagem a que me associo, porque, como
Senador, também, convivi com S. Exa. e
acompanhei sua luta como homem público, na
defesa dos grandes problemas do Brasil.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Grande
administrador, que merece a nossa reverência, como
também o Senado se associou à homenagem de V.
Exa. ao nobre Senador Argemiro de Figueiredo.
Embora não lhe tivesse pronunciado o nome estava
subentendido na declaração de V. Exa.
O
SR.
ABELARDO
JUREMA:
–
Homenagem
justa,
sobretudo,
insuspei-
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ta, porque militamos em partidos diversos, há onze
anos.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Permite V. Exa. um aparte? (Assentimento do
orador) – As referências que Vossa Excelência tem
feito à minha administração, já o declarei ao Senado,
devem ser tomadas nos devidos têrmos, como
demonstração de simpatia e amizade. Quanto ao seu
julgamento, o nobre colega há de permitir relembre
que lhe falta um pouco de isenção de animo para
fazê-lo.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Êsse
julgamento já foi feito pelo povo paraibano, trazendo
V. Exa. para o Senado.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO – V.
Exa. foi um dos participantes dessa administração;
sabe que o meu Govêrno foi obra de conjunto,
realizada com esforços continuados, sobretudo para
a solução dos problemas econômicos e a criação de
recursos novos.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Gostaria de
ressaltar o papel de Pimenta Gomes, no seu
Govêmo, como Chefe do Serviço de Fomento.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Foi
êle apenas um dos muitos que me auxiliaram nessa
obra de coordenação. No que me toca
pessoalmente, procurei técnicos em tôda a parte.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Essa
coordenação tem sempre faltado no Govêrno
Juscelino Kubitschek.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Procurei criar novas riquezas, em benefício do
Estado.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Lembro ao nobre orador que faltam
apenas dois minutos para término da hora do
Expediente.
O SR. JURACY MAGALHÃES (pela ordem): –
Sr. Presidente, requeiro a V. Exa. consulte o Senado
sôbre se consente na prorrogaçao regimental da hora
do Expediente, a fim de que o nobre Senador Abelardo
Jurema conclua seu brilhante discurso.
O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de
ouvir o requerimento formulado pelo nobre Senador
Juracy Magalhães.

Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Continua com a palavra o nobre Senador
Abelardo jurema.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Sr.
Presidente, Senhores Senadores, agradeço a
distinção do nobre Senador juracy Magalhães e a do
Senado,
permitindo
prolongue
minhas
considerações. Quero crer, entretanto, que os
debates já esclareceram o assunto; e, para orgulho
maior meu, fizeram ressaltar a Paraíba, minha terra,
como um dos Estados de administração segura, no
sentido do bem público.
Desejo salientar que, ao vir à tribuna, visei
destacar a ação do Chefe do Executivo na
construção da nova capital brasileira. Tomei a
iniciativa de fazer justiça aos técnicos e operários
que ali executam obra ciclópica, bem como de
exaltar o esfôrço do homem rural, que também
auxilia a fixação das bases da nossa nova Capital.
Pretendo dar ampliação, pela imprensa, a
depoimentos como os contidos nos comentários de
Murilo Marroquim, para que a Nação inteira tenha
conhecimento de que se faz – através de suas elites
culturais e elites políticas – justiça ao Presidente que
marca sua administração com uma realização que o
Brasil não estava acostumado a assistir: a
construção de um grande centro, a instalação da
nova capital brasileira.
Ao mesmo tempo congratulo-me com esta
Casa e com os Senhores Senadores pelo esfôrço
que despontou nas primeiras edificações de Brasília,
integrando-a na paisagem social brasileira.
Sr. Presidente, Senhores Senadores, seria
necessário que a imprensa e o Parlamento,
enviassem freqüentemente, representantes para
uma fiscalização direta àquelas obras, a fim de que
proclamassem, dia a dia, através de todos os meios
de divulgação, o que viram e o que sentiram. Só
assim se evitaria que, sôbre esfôrço gigantesco
desta natureza, que exalta e engrandece uma
Nação, caísse a crítica demolidora, capaz de
desestimular os que transferiram suas residências
para Brasília, a fim de trabalhar na sua construção.
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, estas as
palavras que tinha a dizer, sobretudo voltadas para a
ação dinâmica do Sr. Juscelino Kubitschek e para o
trabalho anônimo dos obreiros que constróem
Brasília. (Muito bem; muito bem. Palmas).
O SR.PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Lameira Bittencourt, para explicação
pessoal.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT (Para
explicação pessoal) *: – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, recebi há dois ou três dias, do Sr. Dr.
Waldyr Bouhid, eminente e operoso Superintendente
do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, o
seguinte telegrama:
"Comunico ao prezado amigo que acabo de
assinar convênio, no valor de dezessete milhões de
cruzeiros com a emprêsa Cruzeiro do Sul, para a
aquisição
de
dois
aviões
destinados
ao
abastecimento de carne em Manaus, Pôrto Velho e
outras
cidades
amazônicas,
fazendo
a
Superintendência a entrega do respectivo cheque ao
representante da Companhia, Brigadeiro Franklin
Rocha. Saudações. – (a) – Waldyr Bouhid".
Esta notícia, que trago ao conhecimento e à
consideração do Senado, vale, como expressivo
documento da maneira correta, esclarecida e bem
orientada pela qual o Dr. Waldyr Bouhid procura
situar sua esfera, dentro do quadro das verdadeiras
finalidades constitucionais; e o que tem conseguido,
através de trabalho ingente e profícuo apesar das
notórias
dificuldades
financeiras
que
tão
heróicamente vem enfrentando.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Com
muita satisfação.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Desejo
apenas prestar um esclarecimento a V. Exa.,
a respeito do Dr. Waldyr Bouhid. Era eu Diretor
do Departamento de Educação da Paraíba,
no Govêrno Ruy Carneiro, e o Dr. Waldyr Bouhid,
__________________

* Não do foi revisto pelo orador.

Diretor da Saúde. Posso testemunhar que S. Exa.
construiu nos dois anos em que estêve à frente
dêsse Departamento, vários postos de saúde
disseminados em municípios que nunca haviam
recebido assistência médica. Assistia, pessoalmente,
à construção e fiscalizava os trabalhos. Foi, assim, o
Dr. Waldyr Bouhid um dos mais denodados
auxiliares do Govêrno Ruy Carneiro, que, sem
dúvida, engrandeceu a Paraíba.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Recebo,
com muito agrado e desvanecimento, o honroso e
autorizado depoimento de V. Exa., que confirma
juízo geral relativamente à alta capacidade técnica e
tino administrativo ao Doutor Waldyr Bouhi.
O SR. REMY ARCHER: – O nobre orador dá
licença para um aparte?
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Com
prazer.
O SR. REMY ARCHER: – Associo-me a V.
Exa. na manifestação sôbre a administração do Dr.
Waldyr Bouhid. O Maranhão tem recebido de S. Exa.
tôda a assistência, apesar das dificuldades que V.
Exa. ressaltou, isto é, falta de recursos em razão do
atraso do pagamento das prestações destinadas à
Superintendência da Valorização Econômica da
Amazônia! S. Exa. tem contribuído com sua
operosidade e assistência para a solução de vários e
importantes problemas de meu Estado.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Muito
agradeço o autorizado testemunho de V. Exa., que
representa mais um valioso depoimento em favor da
alta capacidade técnica e do espírito público do atual
Superintendente do Plano de Valorização Econômica
da Amazônia.
Em verdade, Sr. Presidente, o financiamento
de dezessete milhões de cruzeiros à Companhia de
Transportes Aéreos Cruzeiro do Sul, como o
concedido, no ano passado, a uma outra emprêsa,
também de transporte, cujo nome exato não
recordo neste instante nem encontro nas
ligeiras notas que redigi, ambos destinados à
aquisição de aviões para transporte de carga
bovina, representam, não há dúvida, grande,
oportuna e indispensável contribuição para o
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atendimento – embora ainda em têrmos não
definitivos e completos, – de dois problemas
fundamentais da economia do grande Vale – o do
incremento da produção bovina e o do
abastecimento das populações da imensa região.
Graças a êsses aviões, Belém, por exemplo,
que vinha recebendo, antes da benéfica e utilíssima
interferência da S.P.V.E.A. no assunto, pouco mais
de 60 toneladas de carnes bovinas, dos planaltos
goianos, está atualmente habilitada a receber –
e já recebe – aproximadamente 500 toneladas de
carnes, mensalmente. Com isto, também, o
excedente dos rebanhos do Norte de Goiás,
de Mato Grosso e do Território do Rio Branco onde,
para uma população humana de 800 mil pessoas, há
uma massa bovina de 400 mil cabeças, será
normalmente escoado e aproveitado no suprimento
do "deficit" de carne verde de outras unidades
da área amazônica, como os Estados do Pará,
Amazonas, Maranhão e os Territórios do
Amapá, Acre e Rondônia, em que, para uma
população humana de três milhões de almas,
há apenas plantel bovino de dois milhões de
cabeças.
Essas providências, Sr. Presidente, é claro e
nem podia ser de outro modo, são tomadas, sem
prejuízo de medidas de seleção e execução, a longo
prazo, tendentes a amparar a pecuária amazônica,
como sejam a inseminação artificial, a organização
de plantéis selecionados, aquisição e distribuição de
produtores, organização e instalação de campos de
invernadas, difusão de crédito rural aos criadores,
tôdas já postas em prática pela SPVEA, na atual
gestão de Waldyr Bouhid.
Muito teria eu a dizer, Sr. Presidente, em tôrno
do assunto que, aparentemente do interêsse apenas
de uma região – a Amazônia – no entanto, vale
ressaltar diz respeito a própria economia do País, o
qual nada mais é do que a soma de resultante
das economias das diversas zonas do território
nacional.
Fui, entretanto, Sr. Presidente, Senhores
Senadores, cientificado de que voz mais autorizada e
prestigiosa que a minha – a do eminente
Senador Victorino Freire, do Estado do Maranhão –

possívelmente, ainda hoje, ou, o mais tardar,
amanhã, conforme teve a gentileza de me informar,
ocupará a tribuna do Senado para falar sôbre o
assunto. Certamente S. Exa. o fará com mais brilho e
obterá maior ressonância. Prefiro, pois, ficar nos
limites
desta
modesta
explicação
pessoal,
reservando-me para, em outra e breve oportunidade,
voltar à questão, focalizando, como mais precisão e
amplitude, os aspectos capitais dos problemas
fundamentais da economia da planície Amazônica.
Ao encerrar estas ligeiras considerações –
tendo, em abono de minhas palavras, os
testemunhos autorizados de dois eminentes
Senadores que me honraram com seus apartes, os
nobres representantes da Paraíba e do Estado do
Maranhão – proclamo, com a mais absoluta
convicção, ser, de justiça, reconhecer que, em face
das atuais circunstâncias e das dificuldades de
ordem financeira antepostas à Superintendência do
Plano de Valorização Econômica da Amazônia
nenhum homem público, ou administrador poderia
Lazer tanto, em tão pouco tempo, como o Dr. Waldyr
Bouhid.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Na sessão de hoje foi
lida a mensagem nº 213, em que o Sr. Presidente da
República comunica as razões do veto ao projeto de
lei que concede o auxílio de Cr$ 500.000,00 à Escola
Gratuita de Alfabetização "Champanhat".
A fim de conhecerem dêsse veto convoco as
duas Casas do Congresso Nacional para sessão
conjunta, no dia 23 de julho, às 21 horas.
Para a Comissão Mista que o deverá relatar,
designo os Srs. Senadores: Ary Vianna, Gomes de
Oliveira e Daniel Krieger.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 125, de 1952, que modifica o art. 473 e
seu parágrafo único do Decreto-lei número
5.452, de 1º de maio de 1943 (Consolidação
das Leis do Trabalho – faltas dos trabalhadores
ao serviço, tendo Pareceres (ns. 430 a 432, de
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1957) das Comissões: de Constituição e Justiça, despesas com a realização da V Conferência Rural
favorável; de Legislação Social, contrário; e de Brasileira.
O Congresso Nacional decreta:
Finanças, dizendo escapar o assunto à sua
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a
competência).
abrir, pelo Ministério da Agricultura, o crédito
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa um especial de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de
requerimento que vai ser lido.
cruzeiros) para atender às despesas com a
E' lido e aprovado o seguinte:
realização da V Conferência Rural Brasileira, no
mês de maio de 1957, na cidade de Belém, Estado
REQUERIMENTO
do Pará, promovida pela Confederação Rural
Brasileira.
Nos têrmos dos arts. 126, letra "f", e 155, letra
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de
"b", do Regimento Interno, requeiro adiamento da sua publicação, revogadas as disposições em
discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 125, de contrário.
1952, a fim de ser feita na sessão de 8 de julho
próximo.
Discussão única do Projeto de Lei da
Sala das Sessões, 27 de junho de 1957. – Câmara nº 58, de 1957, que autoriza o Poder
Júlio Leite.
Executivo a abrir, pelo Ministério da Guerra o
O SR. PRESIDENTE: – Em obediência ao crédito
especial
de
Cr$
40.790,00,
para
voto do plenário retiro o projeto da Ordem do Dia pagamento de indenização ao capitão intendente do
para incluí-lo na sessão de 8 de julho próximo.
Exército Austerlitz Brito Mendes, tendo Parecer
favorável, sob nº 476, de 1957, da Comissão de
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara Finanças.
nº 79, de 1957, que autoriza o Poder Executivo a
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
abrir, pelo Ministério da Agricultura, o crédito
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
especial de Cr$ 2.000.000,00, para atender às
despesas com a realização da V Conferência Rural a discussão. (Pausa).
Encerrada.
Brasileira, tendo Parecer favorável, sob nº 482, de
Em votação.
1957, da Comissão de Finanças.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
Está aprovado.
a discussão. (Pausa).
E' o seguinte o projeto aprovado, que vai à
Encerrada.
sanção:
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto,
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Nº 58, DE 1957
Está aprovado.
E' o seguinte o projeto aprovado, que vai à (Nº 1.499-B, de 1956, na Câmara dos Deputados)
sanção:
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Ministério da Guerra, o crédito especial de Cr$
Nº 79, DE 1957
40.790,00 para pagamento de indenização ao
Capitão Intendente do Exército Austerlitz Brito
(Nº 1.344-B-56, na Câmara dos Deputados)
Mendes.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado
Autoriza o Poder Executivo a abrir,
abrir,
pelo
Ministério
da
Guerra,
pelo
Ministério
da
Agricultura,
o
crédito a
crédito
especial
de
Cr$
40.790,00
especial de Cr$ 2.000.000,00 para atender às o
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(quarenta mil setecentos e noventa cruzeiros) para
pagamento de indenização ao Capitão Intendente do
Exército, Austerlitz Brito Mendes, de igual
importância reposta aos cofres da Fazenda Nacional,
por ocasião do furto verificado no Parque de
Motomecanização da 3ª Região Militar, cujos
verdadeiros autores posteriormente identificados,
foram presos e condenados pela Justiça Militar.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
Primeira discussão do Projeto de Lei do
Senado nº 3, de 1956, que dispõe sôbre contagem
de tempo de serviço de funcionário público Civil
tendo Pareceres sob números 503 e 504, de 1957,
das Comissões: de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade e juridicidade; e de Serviço
Público Civil, favorável, nos têrmos do substitutivo
que oferece (emenda nº 1-C).
O SR. PRESIDENTE: Em discussão o projeto
e o substitutivo.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
a discussão. (Pausa).
Encerrada.
A votação do substitutivo será feita artigo por
artigo.
Os Srs. Senadores que aprovam a art. 1º
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o art. 2º.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado. Fica prejudicado o projeto.
E' o seguinte o substitutivo aprovado em
primeira discussão, que vai à Comissão de Redação:

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Fica prejudicado o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 3, DE 1956
Dispõe sôbre contagem de tempo de serviço
de funcionário público civil.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O funcionário público civil contará, para
todos os efeitos, o período de serviço ativo nas fôrças
armadas, prestado durante a paz, computando-se, em
dôbro o tempo em operações de guerra.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
Tem a palavra o nobre Senador Ezechias da
Rocha, primeiro orador inscrito para esta
oportunidade. (Pausa).
Está ausente.
Tem a palavra o nobre Senador Remy Archer,
segundo orador inscrito.
O SR. REMY ARCHER (lê o seguinte
discurso): – Senhor Presidente:
Nestes últimos tempos ouvimos falar repetidas
vêzes em crise na indústria têxtil no Brasil. A
Imprensa de todo o País refletiu a preocupação da
opinião pública – quanto à sorte de uma das mais
importantes indústrias nacionais, ameaçada do
fechamento de suas fábricas e com a conseqüente e
sombria perspectiva do desemprêgo de centenas de
milhares de operários.
Aqui no Senado, em discurso dramático que
SUBSTITUTIVO
centralizou a atenção de tôda a Casa, tivemos a
oportunidade de ouvir o nobre Senador João Arruda,
(EMENDA Nº 1-C)
expondo a gravidade da catástrofe que se
avizinhava, se permanecessem sem solução os
Dê-se a seguinte redação ao projeto:
cruciais problemas da atual conjuntura na indústria
Art. 1º Os servidores públicos civis contarão, têxtil.
para todos os efeitos, o tempo de serviço ativo
Em dezembro próximo passado, os mais
prestado às fôrças armadas, quando para êle legítimos representantes da indústria têxtil, expuseram
convocado.
de viva voz ao Sr. Presidente da República e ao Sr. Mi-
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nistro da Fazenda a importância do impacto que o
aumento salarial decretado em agôsto havia
produzido e, que tão violento havia sido, que
impossível seria ao debilitado mercado consumidor
brasileiro – enfrentar e absorver o aumento de
preços do produto.
Esses representantes, êsses presidentes dos
Sindicatos da Indústria Têxtil, tinham razão; e,
efetivamente, daquela época para cá os estoques de
tecidos se foram avolumando de maneira
assustadora. De tôdas as partes do País chegavam
os Sindicatos e à Confederação das Indústrias,
informações sôbre a redução cada vez mais, no
ritmo de trabalho das fábricas, e que, mesmo assim,
não conseguiam escoar sua produção.
No início do corrente ano, os mesmos
elementos representativos da Indústria Têxtil
voltavam a solicitar ao Sr. Ministro da Fazenda a
execução de medidas que viessem atender a
situação, já então verdadeiramente grave, em que se
encontravam algumas fábricas.
Diante da gravidade da situação passou o
Govêrno Federal a encarar com a máxima atenção os
acontecimentos e, o próprio Sr. Ministro da Fazenda,
em contato permanente com o Sindicato da Indústria
Têxtil do Rio de Janeiro (que recebera delegação dos
demais sindicatos do País) passou a estabelecer as
medidas que detivessem a crise em evolução. Estas
medidas deviam ser tomadas sem que colidissem
com as diretrizes ministeriais do Sr. Alkmin no sentido
de deter a corrente inflacionária e estabilizar os preços
no mercado. Foram então combinadas com o Banco
do Brasil providências cuidadosas no sentido de
amparar a indústria têxtil, dando-lhe prazos de
pagamento mais dilatados nas suas duplicatas e
revisão favorável nos seus limites cadastrais.
Estas providências se tornaram efetivas e
parcial e temporariamente minoravam a gravidade do
mal. Mas, a esta altura, a crise já havia assumido tais
proporções, que os benefícios dessas providências
foram superados pelos enormes estoques que
continuaram a ser acumulados nos armazéns.
Tomando
conhecimento
de
que
perdurava a terrível situação, o Sr. Minis-

tro da Fazenda, na sua constante preocupação de
amparar a indústria têxtil, promoveu novos
entendimentos com seus líderes e depois de
repetidas reuniões, procurou uma solução que, sem
afetar o mercado interno, resolvesse a difícil
conjuntura.
Foi então sugerido pelos representantes dos
Sindicatos uma solução consubstanciada em projeto
de Resolução a ser expedido pelo Conselho da
SUMOC, no qual seria permitida a exportação dos
excedentes, mediante a emissão de certificados,
que, uma vez vendidos pelos exportadores
permitisse a complementação em cruzeiros para
tornar exportável o nosso tecido, possibilitando,
outrossim, a aquisição de peças de reposição e
equipamento têxtil essenciais à manutenção e à
modernização do parque industrial.
Para assegurar a boa e rápida colocação
dêsses certificados, o projeto sugerido pelos
sindicatos previa um financiamento pela CRAI que
possibilitasse a importação de equipamentos nesta
modalidade.
O sistema proposto pelo Sindicato era uma
solução de rara habilidade, de vez que as condições
impostas pelo Govêrno não permitiam qualquer
modificação no sistema vigente de categorias nem
prejuízos no suprimento do mercado interno.
Embora servindo de ótimo ponto de partida, o
sistema proposto, na prática iria funcionar sempre na
dependência da concessão dos empréstimos que a
Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do
Brasil concedesse aos industriais para o
reequipamento de suas fábricas.
Estava esta proposta do Sindicato nesta fase
de estudos pelos técnicos do Ministério, quando
voltei ao Senado e tendo conhecimento da situação
da indústria têxtil do meu Estado, a maior do extenso
Norte do País, procurei entrar em contato com o
Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem do
Rio de Janeiro para em nome daqueles industriais
colaborar nas medidas indispensáveis ao completo
clareamento da situação junto ao Govêrno, a fim de
que fôsse solucionada a crise que já atingiria o seu
clímax.
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Façamos aqui uma pausa no curso da minha
exposição para voltar, por um instante ao discurso do
nobre Senador João Arruda. Sua Excelência depois
de pintar com côres vivas a gravidade da situação na
indústria têxtil, citando com muita propriedade, dados
estatísticos que comprovam com clareza a
importância desta indústria no conjunto do parque
industrial nacional, conclui o seu discurso com estas
palavras:
"Está, pois, o Govêrno no dever de vir em
ajuda dêsse importante setor fabril brasileiro. Como a
própria indústria já fez sentir ao Govêrno êste não
pode alheiar-se dos seus problemas, cuja solução
deve vir imediata, completa e não como paliativo
momentâneo.
Conheço a substância das reivindicações que
a indústria têxtil sugeriu e espera do Sr. Ministro da
Fazenda. Em primeiro lugar, pede aponta medidas
justas e oportunas para reduzir seus custos de
produção. E isto só será viável com reaparelhamento
para produzir em condições racionais e modernas.
Depende, antes de tudo, da compreensão e boa
vontade do Govêrno.
Compreensão, em considerar o problema
seriamente, e boa vontade, no sentido de resolvê-lo,
agindo como estadista, não adiando por mais
tempo, nem se evadindo diante da tecnicidade dos
teóricos.
O problema da exportação sé impõe como
solução imediata e inadiável para sobrestar os
efeitos presentes da crise.
As medidas que forem apontadas ao Govêrno,
na pessoa ilustre do seu Ministro da Fazenda, têm
ainda a virtude de estimular o reequipamento do
nosso parque têxtil, e não é inflacionário.
Com o produto da exportação teremos
os elementos para a renovação do maquinário.
Acreditamos
que
essas
medidas
atendem
à conjuntura presente, em nada prejudicando
a política econômico-financeira do Govêrno.
Ao contrário, afastaria dêsse setor, elementos
de
perturbação,
aliviaria
a
demanda
de

numerário junto ao Banco do Brasil, um clima de
confiança poderia produzir, de imediato, com reais e
benéficos efeitos à própria administração pública.
Os problemas econômicos devem ser
encarados no seu conjunto, no seu todo. As
exceções são odiosas e prejudiciais. Agravam, em
lugar de solucionar. Aguardamos, pois, Sr.
Presidente, as sábias medidas do Sr. Ministro da
Fazenda".
Com efeito, Senhor Presidente, entre os
primeiros dias de maio, data do memorial do Sindicato
propondo esta solução e o discurso da semana
passada do nobre Senador João Arruda – estudavam
intensamente os órgãos do Ministério da Fazenda sob
a pressão do Ministro Alkmin – que exigia uma
solução rápida para a proposta dos industriais de
tecidos. Mas não esqueçamos, Senhor Presidente,
que para atender às justas reivindicações da indústria
têxtil, pràticamente tôda a máquina do Ministério da
Fazenda teve que ser movimentada. Consultadas
foram a Carteira de Comércio Exterior, a Carteira de
Câmbio e Conselho da Superintendência da Moeda e
do Crédito. Sem falar naturalmente sôbre as consultas
e pesquisas que tiveram de ser feitas pelos técnicos e
assessôres a fim de evitar que ao tomar o Govêrno a
decisão de exportar tecidos, o fizesse sem prejudicar
o mercado interno.
Assim, de maio para cá trabalhou-se
intensamente. De um lado os representantes dos
Sindicatos reuniram-se várias vêzes e de outro o
Ministro Alkmin com os seus técnicos e assessôres
procuravam uma solução para a formula
apresentada pela indústria têxtil que na dissecação
sofrida foi encontrada inexequível por ilegal que era.
A lei nº ...... fixa que a venda de cambiais é privilégio
exclusivo do Govêrno e por isso os certificados
sugeridos pelo Sindicato não poderiam ser vendidos
pelos exportadores.
Mas a solução veio e a Resolução do
Conselho da SUMOC, que passo a ter, o expressará:
"A Superintendência da Moeda e do Crédito, na
forma da deliberação do Conselho em sessão de 21
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de junho de 1957, e de conformidade com a Lei e
considerando a atual conjuntura da indústria têxtil e
seus reflexos na economia nacional, resolve aprovar
o seguinte:
Dentro de verba especial do orçamento de
câmbio serão atendidos pedidos de cobertura de
importação dos materiais e equipamentos para
indústrias de fiação, tecelagem e demais produtos
têxteis a seguir indicados, inicialmente na seguinte
ordem de preferência:
a) peças, acessórios e sobressalentes em
geral;
b) máquinas para fiação, preparatórias e
finais;
c) máquinas de acabamento;
d) máquinas de tecelagem.
2. A verba orçamentária a que se refere o
parágrafo anterior, não poderá superar o equivalente
de divisas produzido pela exportação de produtos de
fiação e tecelagem.
3. A cobertura cambial mencionada no item 1
far-se-á com sobre-taxa aplicadas às importações
governamentais e terão direito a essa vantagem os
fabricantes que satisfizerem as seguintes condições:
a) importações para uso próprio, similar
nacional de acôrdo com os critérios da CACEX;
b) certificado emitido pelos sindicatos têxteis
da respectiva jurisdição, justificando o volume do
pedido feito em função do equipamento existente e
das
legítimas
necessidades
correntes
das
respectivas fábricas; êsse certificado poderá ser
apresentado juntamente com o pedido de
importação, ou será solicitado diretamente pela
CACEX;
c) recolhimento ao Banco do Brasil, no ato da
emissão da PVC, de uma cota adicional de Cr$
36,00 por dólar, para crédito do fundo destinado ao
fomento da exportação de produtos de fiação e
tecelagem, e demais artigos têxteis.
4. Por conta do fundo assim constituído
pagará o Banco do Brasil ao exportador
de produtos têxteis, livre de juros, importância
não excedente a Cr$ 36,00, por dólar

ou equivalente em outras moedas.
5. Para a garantia de distribuição não
discriminatória das divisas a que se refere o item 2, a
CACEX fará publicar editais sucessivos, convidando
os interessados nas importações de que cogita esta
Instrução, para efeito da rateio das divisas
mencionadas em cada edital entre os importadores
proponentes, na proporção de seus pedidos,
observada a ordem de preferência estabelecida no
item 1º – (a) Eurico Salles – Diretor Executivo da
SUMOC".
Como se verifica, a solução apresentada pelo
Senhor Ministro e aceita pelos representantes da
Indústria Têxtil é mais simples e de mais fácil
manipulação comercial, além de atender ao
imperativo legal substituindo o certificado por um
fundo de manutenção e reequipamento industrial
controlado pelas próprias autoridades governamentais
com a assistência dos Sindicatos Têxteis.
Foram assim, atendidas pelo Senhor Ministro
Alkmin as reivindicações da indústria têxtil criando-se
condições para a exportação dos excedentes de
produção das fábricas de tecidos e ao mesmo tempo
assegurando-se o abastecimento do mercado interno
pois a exportação se fará dentro do espírito da Lei nº
2.145, que só permite que se exporte até o limite de
segurança do abastecimento do mercado interno.
Ficaram ainda asseguradas as importações de
peças de reposição, fiação, acabamento e tecelagem
dentro também de um regime de prioridade da 3ª
sôbre a 4ª categorias de importação.
A respeito da solução apresentada, desejo lêr
o seguinte telegrama que constitui um autorizado
testemunho:
"Exmo. Sr. Dr. José Maria Alkmin – MD
Ministro da Fazenda.
Ministério da Fazenda:
Nesta:
Queira
Vossência
receber
nesta
oportunidade os aplausos e os agradecimentos
da Indústria Têxtil Brasileira pela acertada
deliberação
da
SUMOC
estabelecendo
as
bases que possibilitam e estimulam a ex-
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portação de artigos têxteis tão necessária para o
restabelecimento da normalidade de trabalho dessa
importante atividade pt. As facilidades que a referida
decisão contêm no sentido de proporcionar o
desejado ensejo de ser realizado o requerimento de
estabelecimentos têxteis constitui providência de
grande alcance para o futuro e para a eficiência da
produção do nosso Parque Manufatureiro pt.
Atenciosos cumprimentos – Sindicato Indústria
Fiação Tecelagem – Rio de Janeiro – Alvaro de
Souza Carvalho – Presidente".
Sr. Presidente, quando das inúmeras reuniões
com o Sr. Ministro da Fazenda e seus ilustres
auxiliares, tive a oportunidade de ser esclarecido
sôbre alguns aspectos abordados no discurso do
nobre Senador João Arruda. Diz Sua Excelência que
"O Govêrno consentiu em má hora na exportação e
agora cogita de importar a lã que vendeu..."
Cabe-me a honra de esclarecer aqui o que
ocorreu a êsse respeito. E, para isso, lançarei mão
de uma Exposição sôbre a situação nacional do setor
de lã, na safra de 56-57, impressionantemente bem
apresentada pelo Senhor Ignácio Tosta Filho, diretor
da Carteira do Comércio Exterior do Banco do Brasil,
assim redigida:
"EXPOSIÇÃO
SÔBRE
A
SITUAÇÃO
NACIONAL DO SETOR DE LÃ, NA SAFRA 19561957.
As circunstâncias que vêm ocorrendo no setor
nacional de lã estão a exigir a presente exposição
para que possam ser tomadas as deliberações
decorrentes do seu exame pela Comissão Consultiva
do Intercâmbio Comercial com o Exterior.
Conforme é do conhecimento geral, é o Estado
do Rio Grande do Sul responsável por 98 por cento da
produção nacional, tendo a safra gaúcha, medeado
nos últimos anos, entre 22 e 24 mil toneladas.
Para
que
fiquemos
dentro
da
realidade
dos
fatos,
é
mister
acres-

centarmos que normalmente existe um contrabando
de lã uruguaia para o território nacional, de 2 a 3.000
toneladas, as quais são acrescidas aos totais
produzidos no País para consumo interno. Não há
nada demais na nossa admissão do fato, porquanto
o contrabando de mercadorias, em áreas fronteiriças,
é corrente em todo o mundo, existindo exportações
ou importações ilícitas, inclusive na Europa, onde
as fronteiras são muito menos dilatadas e a
fiscalização muito mais fácil. Da mesma
forma é notória o contrabando de café na
Colômbia em direção à Venezuela ou o existente
nas fronteiras norte e oeste do Brasil. O contrabando
nas fronteiras do sul do país é fato que ocorre desde
tempos imemoriais, e não tomar dêles conhecimento
será estar fora da realidade e, conseqüentemente,
dos reflexos que dêle decorrem para a análise
dos problemas.
Da produção nacional, que se classifica
em cêrca de 19 tipos diversos, existem alguns
tipos que não interessam senão a uma parte da
indústria nacional, tais como os tipos de lãs correntes
merina, amerinada, prima A e prima B, que são
utilizadas por determinados fabricantes, em escala
moderada.
Em tais condições, é normal que da
produção disponível no País sejam exportadas
5 a 6 mil toneladas que, tanto quanto possível,
devem ser sòmente as de tipos de lã
não industrializadas pela generalidade dos
fabricantes.
É o setor de lã um dentre vários no Brasil,
nos quais ocorrem contìnuamente choques de
interêsses entre os industriais, consumidores dessa
matéria-prima, no caso as fiações de lã, e os
produtores e exportadores. Aquêles se esforçam
por obstar qualquer excesso de exportações,
conforme alegado, de que possa decorrer uma
alta
considerada
injustificável
no
mercado
interno. Por outro lado, os produtores, e na sua
esteira os exportadores, comumente chamados
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de "barraqueiros", batem-se por uma política liberal
de exportação na expectativa de elevarem os preços
pela concorrência mais acirrada na procura do
produto.
O problema há sido posto perante a CACEX
desde que temos estado na Direção da Carteira e
temos procurado obter as diferentes oportunidades
econômicas dentro do setor, porém sempre
respeitados os interêsses nacionais. Êstes,
sobretudo na presente conjuntura cambial, estão a
exigir que se não percam oportunidades de exportar
legítimos excedentes, sobretudo os de tipos não
amplamente utilizados pela indústria nacional, e, por
outro lado, exigem que essa exportação não seja de
molde a causar altas indevidas nos preços internos,
concorrendo com mais um elemento para aumento
de custo de vida, pelos seus reflexos no setor em
causa, que é evidentemente, importante porque
atende a necessidades de vestuário da população.
No empenho de chegarmos a essas soluções
adequadas, temos promovido reuniões na CACEX,
nas quais tomam parte delegados autorizados das
várias atividades econômicas, representadas pelas
suas entidades de classe e acompanhadas de um
grande número de firmas individuais, além do
representante da Secretaria de Agricultura do Rio
Grande do Sul, da Diretoria de Produção Animal do
Ministério da Agricultura, etc.
Foi-nos possível, em 1955, como em 1956,
manter em equilíbrio o setor em causa, tendo as
exportações de lã atingido o total de entre 5 e 6 mil
toneladas, em 1955 e 1956 com o adequado
suprimento da indústria nacional, embora os
industriais tenham se queixado da alta que
consideram excessiva, que se vem verificando nos
preços pedidos pelos produtores de ano para ano.
Em dezembro da ano passado, conforme de
costume, reunimos na CACEX todos os setores
interessados para exame da situação na sa-

fra 56-57, uma vez que a tosquia das ovelhas se
inicia em outubro, e na segunda quinzena de
dezembro começam a ficar disponíveis as primeiras
partidas de lã para os negócios da safra.
Nessa oportunidade o representante da
Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande
do Sul apresentou a estimativa oficial da safra
iniciada, declarando que dentro das previsões que
então podiam ser feitas, a safra de 1956-1957
deveria atingir a um recorde, ou seja, entre 29 e 30
mil toneladas. Essa estimativa foi apoiada pela
FECOLAN, FARSUL, e outros representantes da
produção gaúcha, bem como pelos exportadores
presentes, embora houvesse sido impugnada pelos
industriais que julgavam ser muito otimista o cálculo
feito.
É evidente, porém, que a última palavra a
respeito devia ser dada pelo órgão técnico do Rio
Grande do Sul. Admitindo-se, embora, uma produção
de entre 28 e 29 mil toneladas, foi resolvido que, por
medida de prudência, se limitasse a 4 mil toneladas,
o quanto passível de licenciamento para exportação
até 28-2-1957, e sempre dos tipos de lãs correntes
merina, amerina, prima A e prima B. Após aquela
data seria então promovida uma reunião, quando se
consideraria a possibilidade ou não de maior
exportação, dispondo-se de elementos de caráter
definitivo sôbre a safra realmente obtida.
Devido à precipitação da parte de certos
exportadores, o licenciamento definitivo chegou a
atingir 4.999 toneladas, todo êle no decursa do mês
de dezembro.
Neste, entretanto, os preços internos para
fornecimento de lã à indústria nacional continuaram a
subir com acusações mútuas de industriais e
produtores, de que era a outra parte que estava
forçando essa alta.
Em fins de março, os industriais solicitaram à
CACEX que reexaminasse o assunto, comunicando
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haver se confirmado a sua previsão pessimista para
a safra em causa, e declarando mesmo que se
tornaria mister uma importação de lã para o devido
suprimento da indústria nacional, no ano da 1957.
Essa reunião realizou-se no dia 4 de abril, com a
presença de tôdas as atividades econômicas
interessadas no setor, e nela foi admitido, tanto pelo
Departamento de Produção Animal do Rio Grande
do Sul, como pelos produtores de lã, que
circunstâncias supervenientes haviam determinado
uma produção menor em cêrca de 4 mil toneladas do
que a prevista em dezembro.
A êsse propósito transcrevemos as seguintes
informações do Chefe do Serviço de Ovinotecnia da
Secretaria de Agricultura gaúcha:
"A título de esclarecimento, desejava
manifestar a V. Sa. a minha impressão sôbre o
montante da lã produzida nesta safra.
Baseado no crescimento vegetativo do
rebanho ovido e apoiado pelos aumentos que se
vêm verificando nos últimos anos, podíamos afirmar
que a atual safra, se não fôsse superior à passada,
deveria ser pelo menos de igual volume.
Essa impressão foi, entretanto, se modificando
à medida que muitos criadores não tinham alcançado
a quantidade de quilos que esperavam de seus
rebanhos, verificando-se grande número de casos de
urna baixa de 300 e até 500 gramas por animal.
Inicialmente, supus que se tratasse de infestações
verminóticas em rebanhos que não tivessem sido
convenientemente tratados.
Permaneci em férias durante todo o mês de
janeiro e ao reassumir o meu cargo em 4 de
fevereiro, resolvi viajar por várias zonas do Estado, a
fim de tomar conhecimento da verdadeira situação
da atual safra.
Com grande surpresa para mim verifiquei que
aquilo que me parecia tratar-se de casos isolados, no

decréscimo de produção dos ovinos, era um
fenômeno de caráter geral para todo o Estado, com
variações maiores ou menores, dentro de cada
região. Cheguei, pois, à conclusão que forçosamente
haverá uma redução de 10 a 15 por cento no volume
da presente safra, ou sejam, menos 3 ou 4 mil
toneladas do que se devia esperar.
Essa situação pode ser atribuída ao fato de
têrmos tido um inverno muito prolongado e sêco,
com fortes geadas, a partir de maio, que teve um
efeito grandemente nocivo para a vegetação
ocasionando, como é natural, uma deficiência de
alimentação que não só se refletiu na redução do
comprimento das fibras mas, principalmente, na
quantidade de suarda. Esta se apresenta deficiente
na quase totalidade das lãs, tornando-as, entretanto,
de maior rendimento para o industrial. Os efeitos a
que acabo de me referir só puderam ser verificados à
medida que as lãs foram sendo classificadas, já que
não é norma a apreciação da lã ainda no corpo dos
animais.
Quero com essa explicação deixar bem claro
que, quando fizemos a nossa estimativa sôbre o
volume provável desta safra, incorremos em erro,
mas perfeitamente justificado.
Como técnico responsável pela assistência e
fomento da produção riograndense de lã, sinto-me
no dever de afirmar a V. Sa. baseado nas
informações colhidas no interior do Estado, que a
presente safra será inferior à passada e cujo volume
atingirá no máximo a 24 mil toneladas, incluindo
tôdas as categorias, e classes que produzimos.
Face o exposto e na impossibilidade
de comparecer à reunião que V. Sa. teve a
gentileza de me convidar, quero ainda deixar
consignado
aqui
a
minha
opinião
sôbre
a conveniência de ser suprido o deficit da produção
nacional de lã com a importação dessa maté-
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ria-prima em forma bruta ou semi-manufaturada.
Sou plenamente favorável a que se permita
aos industriais a importação dessa matéria-prima,
desde que seja limitado o volume às reais
necessidades de cada firma, tendo-se por base o
consumo médio de lã bruta nos três últimos anos, e
tendo-se em conta ainda a quantidade de lã nacional
já adquirida.
Julgo ainda que a importação de lã deve ficar
limitada a um certo período, de modo a que o
recebimento se processe até 30 de setembro, no
máximo, isto é, antes do início da próxima safra.
São essas Senhor Diretor as considerações
que me pareceram oportunas serem levadas ao seu
conhecimento para debate na reunião de amanhã,
fazendo votos para que seja encontrada uma
solução harmoniosa que atenda plenamente aos
interêsses gerais".
Poderá causar extranheza a opinião pública
que, após ter licenciado 5 mil toneladas de lã para
exportação, venha a CACEX a chegar à conclusão
de que se torna necessária a importação de igual
quantidade para suprimento da indústria nacional. No
particular, há duas considerações a fazer, que
explicam a aparente incongruência:
1º) Conforme dito acima, o órgão técnico mais
autorizado a falar sôbre o assunto previra uma safra
até mesmo recorde, em princípios de dezembro,
porém, circunstâncias supervenientes haviam
ocasionado uma modificação acentuada no total
apurado.
Êsses enganos em estimativas de safras
são perfeitamente compreensíveis, e ocorrem
freqüentemente, quer para produção agrícola,
quer para animal, em qualquer país. Na previsão
de uma safra recorde, não se justificava
que perdêssemos a oportunidade para colocar
no estrangeiro os excedentes previstos, uma vez
que a melhor época para venda dos nossos ex-

cedentes previstos, ocorre justamente de novembro
a janeiro.
2º)
Conforme
também
mencionado
anteriormente, a maior parte da produção vendida
para exportação não é consumida pela indústria
nacional, de maneira que teria de ser exportada de
qualquer forma, e, nessas condições, haveríamos de
ter de importar, em face da deficiência determinada
pela ausência de contrabando nesta safra, conforme
já comentado. Quando muito, ter-se-ia evitado uma
exportação de cêrca de mil toneladas porquanto não
é possível rigorosamente impedir, 100 por cento, a
saída de tipos de lã que venham a ser necessários à
indústria nacional.
Explica-se, assim, o fenômeno ocorrido, o qual
é perfeitamente compreensível e justificável uma vez
explicadas as circunstâncias".
Senhor
Presidente,
outro
ponto
que
merece reparo na magnífica exposição do nobre
Senador João Arruda, é a que aborda
o financiamento da lã, que segundo o eminente
colega, estaria sendo financiada em nível muito
acima do respectivo custo da produção (Cr$ 557,00
de custo de uma arrôba de lã, financiada a Cr$
1.000,00).
É que, Senhor Presidente, as bases
em
que
foram
concedidos
financiamentos
desfaz equívoco, quanto a sua justeza e
oportunidade. A CREA, financiou com exclusividade,
as cooperativas dos produtos de lã nas seguintes
condições:
A partir de outubro de 1956, as Agências da
Banco do Brasil localizadas no Estado do Rio
Grande do Sul ficam autorizadas a conceder o
adiantamento, para a safra 1956-57, de 70 por cento
dos preços vigorantes, desde que essa percentagem
não ultrapassasse a Cr$ 1.000,00 por arrôba de lãs
dos várias tipos, aplicadas as deduções
proporcionais aos preços das demais categorias".
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Nesta hora, em que foram atendidas as
reivindicações dêsse fabuloso parque industrial,
constituído pelas indústrias têxteis, nesse momento em
que foi conjurada a crise nacional, julgo dever inadiável
fazer constar a magnífica e decisiva atuação imprimida
pelo Senhor Ministro da Fazenda, aos debates e estudos
que vieram a se coroar de êxito e que hoje, formam,
paralelamente, a colaboração emprestada tanto pelos
Sindicatos como pela palavra do Senador João Arruda,
entre os fatôres decisivos, em mais uma etapa vitoriosa
do bom senso e da capacidade da maioria dos homens
públicos brasileiros. (Muito bem! muito bem! Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Cunha Mello, terceiro orador inscrito.
O SR. CUNHA MELLO: – Senhor Presidente,
desisto da palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Neves da Rocha, quarto orador inscrito.
O SR. NEVES DA ROCHA *: – Senhor
Presidente, desejo dar conhecimento à Casa de
alguns telegramas que acabo de receber de várias
classes produtoras de meu Estado.
O primeiro dêles, assinado pelo Senhor Arthur
Fraga, Presidente da Associação Comercial do
Estado da Bahia, está assim redigido:
Senador Neves da Rocha – Palácio Monroe –
Rio.
"Tenho
notícias
de
pesadas
quotas,
sôbre discos de cortiça e matérias-primas
da indústria de bebidas previstas no Projeto
de Reforma de Tarifas número 883, apelamos
para o ilustre Senador amparar os nossos interêsses,
especialmente solicitando. Pareceres favoráveis
na Comissão de Finanças para as Emendas
números 68, 69, 81 e 143. Contamos com o
benevolente apoio do homem público, em vir__________________

* Não foi revisto pelo orador.

tude da situação já dramática pela queda de volume
das vendas no nosso setor, pela elevação dos
preços decorrentes da última reforma do impôsto de
consumo. Esperando confiantes a colaboração do
ilustre patrício, enviamos saudações. – Arthur Fraga,
Presidente da Associação Comercial do Estado da
Bahia".
O outro telegrama é o seguinte:
Senador Neves da Rocha – Palácio Monroe –
Rio.
"Cientes das altas elevações do tributo
alfandegário previsto no Projeto número 883,
apelamos para o ilustre Senador, no sentido de
apoiar as emendas que irão minorar o tratamento
dos discos de cortiça e demais matérias-primas e
bebidas,
cujo
volume
de
vendas
decaiu
impressionantemente,
em
conseqüência
da
última elevação do impôsto de consumo. Atendendo
aos altos interêsses ligados a êsse setor,
tanto industrial como comercial do povo consumidor
e mão-de-obra, esperamos a colaboração do
espírito esclarecido do ilustre amigo. Pedimos
especial atenção e apoio para as Emendas
ns. 143, 68, 69, 73 e 81. Cordiais saudações.
Pedro Ribeiro Mariani Bittencourt, Presidente
da Federação das Indústrias do Estado da
Bahia e Centro das Indústrias do Estado da
Bahia".
Recebi, ainda, os seguintes telegramas:
Senador Neves da Rocha – Palácio Monroe –
Rio.
"Conhecendo
altas
majorações
das
tarifas alfandegárias estipuladas pelo Projeto
número 883-A, recorremos ao ilustre Senador
para apoiar emendas que diminuirão o tratamento
dos discos cortiças e outras matérias-primas porque
os volumes de vendas, caíram impressionantemente,
em conseqüência da recente elevação do
impôsto de consumo. Atendendo aos interesses

– 591 –
ligados aos setores industriais, comerciais, do povo
consumidor e da mão-de-obra, contamos com ajuda
do espírito esclarecido do preclaro patrício. Pedimos
especial atenção e apoio às emendas cento e
quarenta e três, sessenta e oito, sessenta e nove,
setenta e três e oitenta e um. Saudações atenciosas.
– Luiz Sérgio Barbosa, Presidente da Federação
dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado da
Bahia”.
Senador Neves da Rocha – Palácio Monroe –
Rio.
“Formulamos ardente apêlo no sentido de
que o eminente Senador apóie parecer da
Comissão das emendas sessenta e oito, sessenta
e nove, oitenta e um, cento e quarenta e três e o
Projeto número 883-A, que visam reduzir ônus
sôbre discos, cortiça e demais matérias-primas
de bebidas, bem como as emendas setenta e
dois, setenta e três, setenta e quatro, setenta e
cinco, setenta e sete, setenta e nove, oitenta e
dois e oitenta e três, dado que as mesmas já
foram excessivamente sobrecarregadas com
impostos de consumo. Esperamos compreensão
e combatividade do ilustre amigo em prol dessa
aspiração justa. Saudações cordiais. – Paulo de
Castro Lima, Presidente do Sindicato da Indústria
de Cerveja e Bebidas em Geral do Estado da
Bahia”.
Senador Neves da Rocha – PaIácio Monroe –
Rio.
“Tomando
conhecimento,
através
da
imprensa, do aumento das tarifas alfandegárias –
Projeto número 883-A – pedimos ao ilustre
Senador, seu integral apoio às emendas que
diminuirão a brusca majoração do disco de
cortiça e demais matérias-primas para bebidas. O
volume de vendas está caindo em face do
aumento recente do Impôsto de Consumo.
Atendendo aos altos intêresses da nos-

sa classe e dos demais setores, pedimos a
colaboração do nobre patrício para as Emendas ns.
143, 68, 73, 81 e 79. Cordiais saudações. – Mário de
Oliveira, Presidente do Sindicato dos Empregados no
Comércio Hoteleiro e Similares de Salvador”.
Senhor Presidente, talvez não fôsse êste o
momento para dar conhecimento ao Senado dos
telegramas que acabo de ler, porque ainda não está
em discussão o Projeto de Lei número 883-A; mas o
que me levou a assim proceder foi exatamente pedir
a atenção e o intêresse dos meus ilustres colegas,
no sentido de examinarem cuidadosamente as
emendas apresentadas àquela proposição, que se
encontra na Comissão de Finanças.
Pediria, ainda, como representante da Bahia,
interessarem-se os ilustres pares pela situação grave
que atravessa meu Estado – e naturalmente outros
Estados da Federação – em face da provável
alteração das tarifas alfandegárias.
Tôdas
as
emendas
apresentadas
provàvelmente oferecem condições de aprovação.
Atenderia assim, o Senado, através da minha
palavra, as justas reivindicações das classes
produtoras da Bahia, cujo pensamento espero ter
refletido.
Essas, Senhor Presidente, as considerações
que desejava emitir sôbre os telegramas que acabo
de receber. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Não há mais orador
inscrito.
Hoje, às 21 horas, haverá sessão conjunta do
Congresso Nacional, para apreciação de veto
presidencial ao Projeto de Lei que altera a legislação
do impôsto de renda. (Pausa).
Amanhã, sexta-feira, às 8,30 da manhã, na
Igreja de N. S. do Carmo, na Rua Primeiro de Março,
celebrar-se-á a Páscoa dos Congressistas.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
sessão, designando para a de amanhã, a seguinte:
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ORDEM DO DIA
SESSÃO DE 28 DE JUNHO DE 1957
1 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara, número 150, de 1956, que dispõe sôbre a
promoção de Oficiais da Reserva não remunerada
das Fôrças Armadas, que cooperarem no esfôrço de
guerra do Brasil, tendo Pareceres contrários
(números 488 e 499, de 1957) das Comissões: de
Segurança Nacional e de Finanças.
2 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara, número 231, de 1956, que isenta de
direitos, impostos de consumo e taxas aduaneiras os
gêneros alimentícios de primeira necessidade
importados
pelo
Serviço
de
Alimentação

da Previdência Social, e dá outras providências,
tendo Pareceres favoráveis: (número 493,
494 e 495, de 1957) das Comissões: de
Constituição e Justiça; de Economia e de
Finanças.
3 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara, número 60, de 1957, que autoriza o
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da
Guerra, o crédito especial de Cr$ 193.906,30,
destinado a atender às despesas com ereção de
um Panteon, em Maceió, Estado de Alagoas,
tendo Parecer favorável, sob número 477, de
1957, da Comissão de Finanças.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 16 horas e 35
minutos.

69ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 28 DE JUNHO DE 1957
PRESIDÊNCIA DO SENHOR FREITAS CAVALCANTI
Às 14 horas e 30 minutos acham-se presentes
os Senhores Senadores:
Mourão Vieira. – Cunha Mello. – Prisco dos
Santos. – Remy Archer. – Victorino Freire. –
Waldemar Santos. – João Mendes. – Leônidas
Mello. – Onofre Gomes. – Fausto Cabral. – Carlos
Saboya. – Kerginaldo Cavalcanti. – Sérgio
Marinho. – Reginaldo Fernandes. – Abelardo
Jurema. – Argemiro de Figueiredo. – Jarbas
Maranhão. – Ezechias da Rocha. – Freitas
Cavalcanti. – Rui Palmeira. – Júlio Leite. –
Lourival Fontes. – Neves da Rocha. – Juracy
Magalhães. – Attílio Vivacqua. – Ary Vianna. – Sá
Tinoco. – Lutterbach Nunes. – Tarcísio de
Miranda. – Alencastro Guimarães. – Caiado de
Castro. – Gilberto Marinho. – Benedicto
Valladares. – Lima Guimarães. – Lino de Mattos.
– Frederico Nunes. – Pedro Ludovico. –
Sílvio
Curvo.
–
João
Villasbôas.
–
Gaspar Velloso. – Gomes de Oliveira. –
Francisco Gallotti. – Rodrigo Lôbo. – Daniel
Krieger. – Mem de Sá. – Lameira Bittencourt.
(46).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 46 Senhores
Senadores. Havendo número legal, está aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Senhor Segundo Suplente, servindo
de
Segundo
Secretário,
procede
à
leitura
da
Ata
da
sessão
an-

terior, que, posta em discussão, é sem debate
aprovada.
O Senhor Terceiro Secretário, servindo de
Primeiro, Iê o seguinte:
EXPEDIENTE
AVISO
Do Senhor Ministro da Viação e Obras
Públicas, nos seguintes têrmos:
Em 20 de junho de 1957.
Nº 246-GM.
Senhor Secretário:
Pelo Aviso número 179-GM, de 20 de maio
último, tive a honra de prestar a V. Exa. as
informações dêste Ministério relacionadas com o
requerimento
apresentado
nessa
Casa
do
Congresso, sôbre o Projeto de Lei nº 36-1953,
tratando do Código Brasileiro de Radiodifusão.
2. Pelo mesmo Aviso tive oportunidade de
informar ainda a V. Exa. que, pelas razões ali
expostas, estava êste Ministério concluindo a
elaboração de um anteprojeto de lei, destinado a
regulamentar as disposições constitucionais sôbre as
telecomunicações (artigo 5º, alínea XII), definindo ao
mesmo tempo a política nacional, em matéria de
tanta relevância.
3. Não é de hoje que se pensa na questão e
tanto é assim que várias tentativas foram realizadas
no sentido de ser apressado o preparo dessa
legislação básica, tão necessária.

– 594 –
4. Nos estudos e trabalhos realizados
concluiu-se sempre pela necessidade de criar um
órgão superior, para incumbir-se de supervisionar,
orientar e fiscalizar permanentemente a execução
dos serviços de telecomunicação no país, como
ocorre em outros países, pois que se trata de matéria
complexa, envolvendo interêsses os mais variados e
especialmente os ligados à segurança nacional.
5. O anteprojeto de lei referido, que ora vem
de ser concluído e que tenho a honra de encaminhar
a V. Exa., além de fixar as diretrizes do Govêrno
sôbre a matéria, preconiza a criação dêsse órgão
superior.
Nesta oportunidade, renovo a Vossa
Excelência a expressão de elevada estima e distinta
consideração. – Lúcio Meira.
Anexo: Anteprojeto de Lei.
Ao Requerente.
OFÍCIOS
Da Câmara dos Deputados, sob números 850,
851, 861, 860, 863 e 862, encaminhando autógrafos
dos seguintes:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 14, DE 1957

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 15, DE 1957
(Nº 116-A, de 1957, na Câmara dos Deputados)
Mantém a decisão do Tribunal de Contas
denegatória de registro ao têrmo aditivo do contrato
celebrado entre a Diretoria de Hidrografia e
Navegação e Hans Bruno Herbert Kaule.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É mantida a decisão do Tribunal de
Contas, de 29 de abril de 1955, que negou registro
ao têrmo aditivo ao contrato celebrado, em 22 de
junho de 1954, entre a Diretoria de Hidrografia e
Navegação e Hans Bruno Herbert Kaule, para
desempenhar a função de técnico em eletrônica.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
Às Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 16, DE 1957
(Nº 69-B, de 1956, na Câmara dos Deputados)

Aprova para efeito de registro do Tribunal de
Determina o registro do têrmo de acôrdo Contas, o contrato celebrado entre a Casa da Moeda
celebrado entre o Ministério da Agricultura e a e a firma Construtora Império, Limitada.
Missão Salesiana de Mato Grosso.
O Congresso Nacional decreta:
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado, para efeito de registro do
Art. 1º É determinado o registro do têrmo de Tribunal de Contas, o contrato celebrado, em 22 de
acôrdo celebrado, em 26 de outubro de 1955, entre o novembro de 1955, entre a Casa da Moeda e a firma
Ministério da Agricultura e a Missão Salesiana de Construtora Império Limitada, para construção de
Mato Grosso para aplicação da verba de Cr$ uma caixa dágua subterrânea ou cisterna, na Oficina
100.000,00, destinada ao Aprendizado Agrícola de de Ligas Monetárias, em Bonsucesso, Distrito
Guiratinga, naquele Estado.
Federal.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
contrário.
Às Comissões de Constituição e justiça e de
Às Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças.
Finanças.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 114, DE 957
(Nº 2.405-B-57, na Câmara dos Deputados)
Concede a pensão especial de Cr$ 5.000,00
mensais a Zilma Reis e Silva, viúva do tenor Reis e
Silva.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida a pensão especial de Cr$
5.000,00 (cinco mil cruzeiros) mensais a Zilma Reis e
Silva, viúva do tenor Reis e Silva.
Art. 2º Cessará a pensão pelo falecimento da
pensionista ou em caso de contrair novas núpcias.
Art. 3º O pagamento da pensão concedida no
artigo 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 de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Às Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 115, DE 1957
(Nº 731-C-55, na Câmara dos Deputados)
Concede a pensão especial de Cr$ 3.000,00
mensais a Maria Chaguinhas de Oliveira Bastos,
viúva do ex-servidor público federal Joaquim José de
Oliveira Filho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida a Maria Chaguinhas de
Oliveira Bastos, viúva do ex-servidor público federal
Joaquim José de Oliveira Filho, a pensão especial de
Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros) mensais, enquanto
permanecer no estado de viuvez.
Art. 2º A pensão de que trata o artigo 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.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 116, DE 1957
(Nº 2.257-B-57, na Câmara dos Deputados)
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Viação e Obras Públicas, em favor
da Companhia Nacional de Navegação Costeira,
o crédito especial de Cr$ 210.000.000,00, para
atender ao pagamento da importância adiantada
pelo Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico, nos têrmos do artigo 25, parágrafo
único, da Lei número 1.628, de 21 de junho de
1952.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a
abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas,
em favor da Companhia Nacional de Navegação
Costeira, Patrimônio Nacional, o crédito especial
de Cr$ 210.000.000,00 (duzentos e dez milhões
de cruzeiros), para atender ao pagamento da
importância adiantada pelo Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico nos têrmos do artigo
25, parágrafo único, da Lei número 1.628, de 21
de junho de 1952, por conta e ordem do Tesouro
Nacional, e destinada à liquidação do sinal de
25% (vinte e cinco por cento), equivalente a US$
4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil
dólares), do preço de compra e despesas de
reativação e sobressalentes de doze navios
cargueiros, da série CI-MAV-1 (tipo Rio),
adquiridos
ao
Govêrno
dos
Estados
Unidos da América, representado por sua
“Maritime
Administration”,
“Department
of Commerce”, por contrato de 13 de julho de
1956.
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Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de nicações e Obras Públicas funcionará com
sua publicação, revogadas as disposições em servidores requisitados de outros órgãos da
contrário.
administração federal”.
À Comissão de Finanças.
EMENDA Nº 2
PARECER Nº 511, DE 1957
Ao artigo 4º (Emenda nº 3 de PIenário).
Dê-se a êste artigo a seguinte redação:
Redação
Final
das
emendas
do
“Art. 4º O Poder Executivo baixará, por decreto,
Senado do Projeto de Lei da Câmara, nº 83, de
1956.
o Regimento do Serviço, atendendo à sistematização e
aos padrões vigentes nos órgãos congêneres,
(Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo).
integrantes do sistema de estatística coordenado pelo
A Comissão apresenta a Redação Final (fls. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística”.
anexas) das emendas do Senado ao Projeto de Lei
número 83, de 1956, originário da Câmara dos
EMENDA Nº 3
Deputados.
Sala das Comissões, 25 de junho de 1957. –
Ao art. 5º (Emenda nº 3 de Plenário).
Ezechias da Rocha, Presidente. – Argemiro de
1) Suprima-se êste artigo.
Figueiredo, Relator. – Rodrigo Lôbo. – Nélson Firmo.
2) Os artigos 6º e 7º passarão a 5º e 6º.
– Gaspar Velloso.
EMENDA Nº 4
ANEXO AO PARECER Nº 511, DE 1957
Ao art. 6º (Emenda nº 2-C).
Neste artigo, que passará a 5º, onde se diz:
Redação Final das emendas do Senado ao
“...Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de
Projeto de Lei da Câmara, nº 83, de 1956, que cria o
Serviço
de
Estatística
dos
Transportes, cruzeiros)...”
Diga-se:
Comunicações e Obras Públicas e dá outras
“...Cr$
1.000.000,00
(um
milhão
de
providências.
cruzeiros)...”
EMENDA Nº 1
PARECER Nº 512, DE 1957
Ao artigo 3º (Emenda nº 3, de Plenário).
Dê-se a êste artigo a seguinte redação:
Da Comissão de Legislação Social, sôbre o
“Art. 3º É criado, no Quadro I do Ministério da Projeto de Lei da Câmara, número 293, de 1956, que
Viação e Obras Públicas, o cargo de Diretor de dispõe sôbre as condições para admissão de
Serviço, padrão CC-4.
nacionais e estrangeiros ao exercício de atividade
§ 1º O Poder Executivo, dentro de 60 remunerada, no país, e sôbre a abolição do registro
(sessenta) dias da publicação desta lei, proporá, policial de estrangeiro.
mediante mensagem ao Congresso Nacional, a
criação dos cargos, de carreira ou isolados, e das
(Relator: Sr. Sílvio Curvo).
funções gratificadas que deverão integrar o
O presente Projeto recebeu no Senado o
Quadro I, para lotação do Serviço criado por esta número 293, de 1956, é originária da Câmara dos
lei.
Senhores Deputados.
§ 2º Enquanto não fôr efetivada a criação dos
Apresentou-o o nobre Deputado Batista
cargos e funções, de que trata o parágrafo anterior, o Ramos ao qual a Comissão de Justiça apresentou
Serviço de Estatística dos Transportes, Comu- um substitutivo que é, o atual Projeto em pauta.
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O que pretende em síntese, é permitir o
exercício de trabalho remunerado ou emprêgo, ao
trabalhador nacional e ao estrangeiro, nos primeiros
90 dias iniciais de sua vida prática sem a posse da
Carteira Profissional.
Quanto ao trabalhador nacional, servirá
como documento hábil, neste primeiro contrato de
trabalho, a apresentação da Carteira de
Identidade, Certificado de Reservista, Título de
Eleitor, ou certidão de idade. Quanto ao
trabalhador estrangeiro, bastará o passaporte no
qual existia a assinatura da autoridade
imigratória, que prove sua entrada regular no
país.
Um e outro serão obrigados, no prazo de 90
dias, a possuir a Carteira Profissional. Pelo artigo 5º,
abole as carteiras modêlos 19 e 20, discriminatória e
especial dos estrangeiros.
Pelo artigo 6º concede ao estrangeiro direito e
situação iguais ao nacional para adquirir a Carteira
de Identidade que fica em substituição às carteiras
modêlos 19 e 20.
Em relação aos artigos 5º e 6º, a intenção
do Relator, revela-se como conhecimento, a
necessidade de registrá-los. Porém, em aprêço
ao severo estudo feito pela Câmara dos Senhores
Deputados, resolvo por acertado aprová-los.
Cabe neste processo legislativo, ao Executivo,
Senhor de tôda a experiência da prática até agora
vigente – optar, pela conveniência ou não do
mesmo.
Relativamente a Emenda 1-C da Comissão
de Justiça – ela é animada pela fôrça da
legitimidade, pois é seu autor o nobre Senador
Gaspar Velloso. Apesar de jurìdicamente perfeita,
na prática, dará pequeno embaraço a alguém
candidatos ao trabalho, por isso somos de
Parecer favorável ao Projeto e contrário à
emenda.
Sala das Comissões, em 26 de junho de
1957. – Neves da Rocha, Presidente. –
Sílvio Curvo, Relator. – João Arruda. –
Fausto Cabral. – Leônidas Mello. – Abelardo
Jurema.

PARECER Nº 513, DE 1957
Redação Final da emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara, número 62, de 1957.
(Relator: Sr. Gaspar Velloso).
A Comissão apresenta a Redação Final (fl.
anexa) da emenda do Senado ao Projeto de Lei
número 62, de 1957, originário da Câmara dos
Deputados.
Sala das Comissões, em 25 de junho de 1957.
– Ezechias da Rocha, Presidente. – Gaspar Velloso,
Relator. Nélson Firmo. – Rodrigo Lôbo. – Argemiro
de Figueiredo.
ANEXO AO PARECER Nº 513, DE 1957
Redação Final da emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara, número 62, de 1957, que
manda erigir o Panteon Ricardo Franco, no Forte de
Coimbra, no Estado de Mato Grosso.
Ao Projeto (Emenda nº 1-C).
Inclua-se, como terceiro, o seguinte artigo:
“Art. 3º – O Projeto do monumento a que se
refere o artigo 1º, bem como as obras de restauração
do Forte de que trata o artigo 2º, serão submetidos à
aprovação da Diretoria do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional do Ministério da Educação e
Cultura”.
2) O artigo 3º passará a 4º.
PARECER Nº 514, DE 1957
Redação Final do Projeto de Lei do Senado,
número 61, de 1950, emendado pela Câmara dos
Deputados.
(Relator: Sr. Rodrigo Lôbo).
A Comissão apresenta a Redação Final (fl.
anexa) do Projeto de Lei do Senado, número 61, de
1950, emendado pela Câmara dos Deputados.
Sala
das
Comissões,
em
25
de
junho de 1957. – Ezechias da Rocha, Pre-

– 598 –
sidente. – Rodrigo Lôbo, Relator. – Nélson Firmo. – novo instituto jurídico que se pretende criar no
campo da infortunística do tráfego.
Gaspar Velloso. – Argemiro de Figueiredo.
“Nos casos de responsabilidade das estradas
ANEXO AO PARECER Nº 514, DE 1957
de ferro e das demais emprêsas que exploram o
transporte público de pessoas, exceto as de aviação
Redação Final do Projeto de Lei do Senado, nº – dispõe o art. 1º –, prestarão elas, na forma da
61, de 1950, emendado pela Câmara dos Deputados presente lei, ao passageiro acidentado ou a seus
que concede o auxílio de Cr$ 2.000.000,00, à beneficiários, alimento provisional, desde o dia do
Prefeitura Municipal de São João de Muqui, no acidente até a data da liquidação amigável ou judicial
Estado do Espírito Santo, para reparação de danos da respectiva indenização”.
Quanto à definição de acidente, reproduzimos
causados por enchentes.
a do Projeto número 202-A, de 1948, da Câmara dos
O Congresso Nacional decreta:
Deputados e de autoria do brilhante e culto
Art. 1º A União prestará ao Estado do Espírito parlamentar, Dr. Celso Machado, in verbis:
Santo, em socorro do Município de São João de
“Art. 2º Considera-se acidente, para fins desta
Muqui, o seguinte auxílio:
Lei, tôda lesão corporal, perturbação funcional,
a) assistência às populações flageladas, mental ou doença produzida por fato imprevisto e
promovendo
a
restauração
de
habitações, alheio à vontade da vítima e de que resulte a morte,
recuperação de rebanhos e lavouras, e instalações suspensão ou limitação, permanente ou temporária,
industriais;
total ou parcial, da sua capacidade de trabalho”.
b) reconstrução e reparo de vias de
Os alimentos compreenderão:
comunicação, obras e serviços públicos, hospitais e
a) despesas de tratamento médico-hospitalar
estabelecimentos de educação e de assistência ou ambulatório e as de aparelhos de prótese, até o
social.
total máximo de Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros);
Art. 2º A aplicação do auxílio obedecerá a
b) pensão mensal não excedente do dôbro do
planos elaborados e aprovados pelo Município salário-mínimo da região, zona ou subzona,
flagelado, por intermédio do Govêrno do Estado do acrescida da parcela corresponde à educação.
Espírito Santo.
Se o passageiro não perceber remuneração, a
Art. 3º É o Poder Executivo autorizado a abrir, pensão será arbitrada, tomando-se por base a
pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial até despesa diária média da vítima e das pessoas sob a
Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros) para sua dependência, com alimentação, habitação,
execução do disposto, no artigo 1º.
vestuário, higiene, transporte e educação, atendido o
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua limite fixado no referido artigo.
publicação, revogadas as disposições em contrário.
O Juiz poderá reduzir o valor dos alimentos
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do provisionais ou denegá-los, tendo em vista as
Expediente.
condições econômicas e o grau de necessidade da
Tem a palavra o nobre Senador Attílio vítima e de seus beneficiários.
Vivacqua, primeiro orador inscrito.
A reparação do dano, devido às vítimas do
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Senhor sinistro de tráfego, e é, em geral, prejudicada ou
Presidente, venho apresentar à Casa projeto de lei.
frustada pela chicana protelatória ou pela
própria morosidade processual, agravada pelo
(Lendo):
O texto do art. 1º do presente interêsse
das
emprêsas
na
eternização
Projeto resume e enuncia a finalidade do das causas – meio usual de desanimar os
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desventurados postulantes e de os compelir a
acôrdos iníquos – uma odiosa forma de abuso de
direito.
Além do abuso de direito, configurado no caso
de demandas injustas intentadas com o fim de
prejudicar ou arruinar o adversário, temos o da
defesa maliciosa para retardar a legítima satisfação
devida ao litigante e obrigá-lo a fazer despesas,
mediante atos e recursos protelatórios (Georges
Ripert – “A Regra Moral nas Obrigações Civis”, pág.
179).
Como adiante esclareceremos, a obrigação de
prestar alimentos, nos têrmos para os fins previstos
no Projeto, não não se funda apenas nessas
imperiosas razões, mas, também, no princípio da
presunção da culpa, fixado na Lei número 2.631, de
7 de dezembro de 1912 e estendido pela doutrina e
pela jurisprudência às emprêsas de bondes e ônibus
ao transportador marítimo (Pontes de Miranda, “Das
Obrigações por atos ilícitos”, Manuel Lacerda, vol.
16, página 426; Aguiar Dias, “Da Responsabilidade
Civil”, vol. I, págs. 232 a 246 e pág. 261).
Ao viajante ou passageiro sòmente cabe provar
o contrato de transporte e o acidente verificado no seu
curso.
O Projeto exclui as emprêsas de navegação
aérea, subordinadas como se acham ao regime
especial
de
limitação
de
responsabilidade
estabelecida no Código Brasileiro do Ar (arts. 9º e
102).
3 – O acidentado, em conseqüência do próprio
sinistro, que o priva de recursos e que o aflige de
sofrimentos, terá de ser considerado pessoa carente
de assistência social.
Nos casos de falecimento da vítima, temos
quase sempre o quadro angustioso de uma família
enlutada e desamparada, em geral, sem meios para
custear as despesas judiciais e aguardar o desfecho
e um pleito forense.
O acidentado e seus beneficiários são, por
isto, prêsas inevitáveis dos abusos e da cobiça dos
mais poderosos e dos mais hábeis.
À privação e à miséria juntam-se a incerteza e
descrença nas intermináveis ações de indenização,
proteladas, muita vez, para caçar e desiludir os
desgraçados pleiteiantes.

O Projeto adota uma nova providência Iegal
destinada a remediar, ou mesmo evitar, mediante
processo sumaríssimo, essa modalidade de abuso
de direito, instituindo, como já adiantamos, uma nova
categoria de alimentos provisionais, com o fim de
proteger a vítima do acidente de transporte e sua
família, durante a via crucis dos pleitos judiciais
promovidos para a reparação civil.
A reparação civil torna-se, assim, um instituto
ineficaz, e, de certo modo, inútil.
Como disse João Vicente Campos: “A se fazer
uma estatística, esta revelaria por certo que, mesmo
nos casos levados a Juizo, muitos ficaram
congelados por falta de recursos, ou de causas
meramente processuais. À vista do exposto, parecenos que, pelo menos sob o ponto de vista das
garantias e do processo, justificamos nesses
assertos. Consentir na permanência dêsse estado de
coisas, será, como bem clamou Capitant, falar a um
dever social”.
Dadas essas razões, e, além disto, as
circunstâncias inesperadas e aflitivas em que se
verificam os desastres ferroviários, rodoviários e
marítimos, o passageiro vitimado, pode ser
incluído numa nova categoria de hiposuficientes e,
é, portanto, merecedor da proteção especial,
destinada, também, a resguardá-lo contra abusos
do egoísmo e das deficiências ou vícios das
instituições.
Na esfera da infortunística do trabalho, o
acidentado e seus beneficiários ficam colocados
sob a direta proteção do Estado, a qual em nossa
legislação sobressai com sua índole e finalidade
tutelar assistencial (Decreto-lei número 7.036, de
10 de novembro de 1946, combinado com a
legislação sôbre aposentadoria e pensões).
4 – Os desastres ferroviários e os acidentes
de veículos automotores de transporte coletivo
(bondes, ônibus micro-ônibus, lotações), ao lado
dos naufrágios, compõem uma impressionante
estatística de perdas de vida e de casos de
incapacidade laborativa, com o doloroso e grave
corolário da privação e miséria que atingem
inúmeras famílias.
A repetição de sinistros, frequentemente
catastróficos,
gera,
ademais,
no
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pertubadores da psique individual e coletiva, e,
portanto, do ritmo de trabalho produtivo.
O problema do transporte de pessoas reclama
uma séria de providências legais e administrativas,
dentro de um vasto programa de soluções
enquadrado num plano orgânico de cooperação
vertical entre a União, os Estados e os Municípios.
5 As causas dos acidentes são múltiplas e
complexas, bastando destacar algumas das
principais, ao lado das falhas e imperfeições da
organização e contrôle administrativo do tráfego:
precárias condições de nossos transportes marítimos
e de nossas vias férreas; rodovias, na sua quase
totalidade não pavimentadas, e sem outros requisitos
técnicos de segurança, falta de planejamento urbano
adequado e outras deficiências das cidades, cada
dia mais hipertrofiadas e mais incapazes para
atender ao fluxo, sempre crescente, da população;
obsolência e precaridade dos veículos de transporte
coletivo e individual, cuja substituição e renovação se
tornam cada vez mais difíceis, se não quase
impossíveis, em razão do exorbitante custo dêste e
de suas peças e, por fim, uma causa que é a causa
causarum – o homem.
“Quanto aos acidentes de tráfego, não há um
problema a resolver, há uma infinidade de pontos a
atacar. A resultante de tôdas as providências é que é
capaz de diminuir os acidentes do tráfego, e não
podemos, mesmo, dizer que uma providência seja
mais importante do que outra, escreve o Cel.
Geraldo de Menezes Côrtes (Revista IRB, número
92, agôsto de 1955). Comecemos pelo homem. Êle é
evidentemente o fator primordial, seja pedestre ou
condutor de veículos e, mais importante que aquêle,
ainda é o condutor de veículo. Nesse particular
devemos partir de uma preliminar: muita gente erra
por ignorância. E o primeiro fator, então, é instruir”.
Admite-se que a grande incidência de sinistros
não reside na precariedade dos veículos,
mas, na negligência, imperícia ou abuso dos
motoristas e, também, em boa parte, na culpa dos

transeuntes, o que reclama a urgente modificação de
nossa legislação penal e do Código Nacional de
Trânsito.
Ambrósia Colin vê no automóvel um perigo
novo da locomoção. O conceito dêsse conhecido
aufófobo será aplicável ao Brasil.
Sem dúvida, o transporte rodoviário operou no
Brasil, nestas três últimas décadas, uma das maiores
revoluções econômicas, com reflexos sociais e
culturais. A nossa rêde rodoviária que, em 1930, era
de 53.000 km, alcança hoje cêrca de 400.000 km,
nas suas linhas radiais, longitudinais e transversais,
com um percurso dez vêzes maior do que o dos
trilhos ferroviários. Um século após a inauguração da
primeira estrada de ferro suas linhas atingiam 37.000
km. O número de carros de passageiros excede,
atualmente, de 450.000 e o de caminhões, ônibus e
semelhantes aproxima-se de 400.000, sendo o
número dêstes últimos, de mais de 40.000.
Em 1955, o número de passageiros
transportados nas rodovias federais, onde existem
portos de coleta de dados estatísticos, era de
32.721.983; nas ferrovias, de 362.684.000; nas
vias marítimas de 330.797; nas aerovias,
2.894.139.
Paralelamente à elaboração de soluções de
envergadura, engenharia, na técnica e administração
do tráfego, impõem-se medidas legais objetivando a
proteção jurídica e social de infinita massa humana
transportada e exposta freqüentemente à criminosa
irresponsabilidade dos empresários, dos motoristas e
das autoridades do trânsito.
6 – Não possuímos ainda um regime legal
estabelecendo a obrigatoriedade do seguro de
responsabilidade civil, contra os riscos do tráfego,
salvo quanto ao tráfego aéreo e exceto providências
isoladas estabelecidas em legislação estadual,
impondo às empresas concessionárias a obrigação
de construir seguros mínimos para a garantia das
vítimas de acidentes ocorridos na circulação de
seus
veículos
(Decreto
número
18.493,
de 11 de fevereiro de 1949, do Estado de São
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Paulo, e Lei número 775, de 27 de agôsto de
1953).
Estamos elaborando um projeto sôbre
êsse importante assunto, de inadiável solução.
"A obrigatoriedade do seguro, assinalou o Dr.
J.G. de Andrade Figueira, está na consciência
geral, cumprindo adotá-la no Brasil, consoante
as
nossas
peculiaridades
e
necessidades.
Sòmente assim deixariam de ser meramente
platônicos os imponentes direitos referidos na nossa
legislação.
Entretanto, a inovação que o projeto
colima, não perde a sua utilidade e eficácia
no sistema de compulsoriedada dêsse seguro,
pois não nos falta a amarga experiência de
suas morosas liquidações. Além disto, nem
sempre
proporcionará
êle
uma
reparação
satisfatória.
A expressão alimentos não tem sentido
puramente
técnico,
o
que
restringiria
o
ressarciamento, observou o saudoso jurista
Magarino Torres "Revista Forense", vol. 79,
pág. 94).
O
dever
da
prestação
alimentícia
não se confirma no quadro do Direito de Família
(art. 224 e Cap. VII do Título V, do Cód. Civil,
art. 676. VIII do Cód. de Processo Civil; art.
7º do Decreto-lei número 3.200, de 19 de abri;
de 1941) (sôbre a organização e proteção da
família e o Direito das Sucessões, (art.
1.687, do Cód. Civil) extravasa-se, como observa
Américo Mendes de Oliveira Castro, para o Direito
das Obrigações, como parte integrante da
indenização por atos ilícitos (art. 1.537, II, do Cód.
Civil) (Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro,
por J.M. de Carvalho Santos).
A condenação nas ações de acidentes
de trabalho tem caráter alimentar, como
entendeu o Acórdão de 28 de abril de
1952, do Tribunal de Justiça do Estado
da
Santa
Catarina
proferido
no
Agravo
número 1.988. Afigura-se-nos, por isto, adequado o
nomen-juris adotado no Projeto – Alimentos
Provisionais.
A obrigação de prestar alimento estabelecida
no projeto é também fundada no dever que cabe
ao Estado e à sociedade de proteger a família, eis

que sôbre ela recaem, direta e principalmente,
sofrimentos e privações decorrentes do sinistro.
Por tôdas essas razões, o instituto de
alimentos provisionais, corresponde a um fenômeno
jurídico especial e à necessidade de acautelar
interêsses vitais, sempre crescentes e de ordem
particular e social, ligados ao transporte público de
pessoas.
A assistência provifisional, no caso do Projeto,
encontraria, desde logo, seu fundamento, no
princípio da eqüidade, como providências de
solidariedade humana para proteger, como
dissemos, uma nova categoria de hiposuficiente
econômico e social, o passageiro acidentado e seus
dependentes.
Em virtude do monopólio ou privilégio de
transporte coletivo, resultante da concessão ou
autorização, o passageiro é obrigado a dêle servirse, não podendo imputar-se-lhe mala eléctro como
bem observa Amilcare Meda – (De Ia Responsabilitá
Ferroviária pág. 17). E' um contrato de adesão
compulsória.
Por sua vez, a emprêsa concessionária ou
permissionária assume, em razão de seus privilégios
de exploração, obrigações e deveres especiais
quanto à segurança e incolumidade das pessoas
transportadas e quanto aos interêsses da
coletividade.
A concessão de alimentos, no caso, tira, como
já destacamos, seu fundamento, do princípio da
presunção de culpa das emprêsas de transporte
público de pessoas – princípio de que estão
excetuadas as emprêsas de aviação (Cod. Brasileiro
do Ar, arts. 83 e 102) .
A jurisprudência, com decisivo apoio
doutrinário, estendeu às emprêsas de navegação
marítima, de bondes e de ônibus, a regra do art. 17
do Decreto Legislativo número 2.681, de 7 de
dezembro de 1912, o qual estabelece que é sempre
presumida a culpa da estrada de ferro, no caso da
lesão ou morte do passageiro, no acidente ocorrido
em linhas férreas. A estrada só se exonera
provendo: 1º – caso fortuito ou fôrça maior; 2º) –
culpa do viajante, não concorrente culpa da Estrada.
"Referindo-se
a
essa
orientação,
escreve Lalou que a solução é, pura e
simplesmente
aplicação
dos
princípios
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de responsabilidade contratual. O viajante,
para invocá-los em seu benefício, só tem a
provar o contrato de transporte e o acidente
verificado no seu curso. Não se lhe exige
nem a prova da causa do acidente, nem a do
laço de causalidade entre o acidente e o
transporte (Aguiar Dias, Da Responsabilidade Civil,
pág. 245).
A providência, que se objetiva instituir, tem o
seu fundamento nesse princípio, pois, uma vez
verificado o desastre e provado o dano na pessoa do
viajante é, desde logo, admitida a culpa do agente,
até prova capaz de ilidí-la, a qual sómente se apura
no julgamento final da causa.
8 – Não se assegura o direito à assistência
provisional, independente de prova. Ao contrário, a
Projeto estabelece prova processual acauteladora,
embora expedida, qual a exigida para as
medidas preventivas, reguladas no Título I do Livro
V do Cód. de Processo Civil, com as modificações
tendentes a simplificá-las e adaptá-las (arts.
11, 12, 13).
O art. 15. adotou a norma da nossa legislação
sôbre acidentes de trabalho, que faculta a revisão,
modificação e revogação da sentença que conceder
alimentos provisionais, isto quando mudar a situação
econômica contemplada em benefício alheio, ou
quando a incapacidade laborativa agravar-se ou
quando vier a falecer a vítima.
9 – A prática das composições amigáveis,
seguida por algumas emprêsas ferroviárias, mostra a
viabilidade do regime de liquidações extra-judiciais,
ao lado de assistência prestada à vítima e sua
família, que pode ser generalizado dependendo da
idoneidade, compreesão e boa vontade dessas
emprêsas.
Cabe lembrar os exemplos da Companhia
Paulista de Estradas de Ferro da Estrada de Ferro
Sorocabana, aos quais podemos acrescentar o da
Central do Brasil verificado por ocasião do desastre
de Anchieta, ocorrido em 1952.
Conforme exposição feita pelo Doutor
Lamartine Avarro, Consultor Jurídico da Estrada de
Ferro Sorocabana, as bases gerais para os acôrdos
foram assentadas, adotando-se, assim, um regi-

me administrativo interno, regulador dos ajustes
extra-judiciais sôbre a matéria.
Observa-se, de certo modo, o critério dos ars.
911 e 912 do Código Proc. Civil e Comercial
Brasileiros, mais favorável aos beneficiários, tendo
em vista a liquidação amigável e também a situação
de baixo nível econômico das famílias das vítimas.
"Além disso, acrescenta o ilustrado colega,
desprezou-se a questão do limite de vida provável da
vítima, para se pagar a pensão enquanto viver a
beneficiária viúva nesse estado cessando apenas a
quota dos filhos menores – quando, de qualquer
sexo atingirem a maioridade, aos 21 anos, se,
quando mulher, não houver contraído matrimônio
anteriormente.
Quanto ao salário para base da indenização e
tendo em vista a variação natural para mais ou para
menos resolveu-se estabelecer a percentagem de
75% do atual para a pensão da espôsa e filhos
menores, baixando para 50% quando a beneficiária
fôr só a viúva, só filhos menores ou só para país
inválidos ou irmãos menores.
Nessa
ordem
de
idéias
resolvemos
amigàvelmente a maioria dos casos e já estamos
pagando com regularidade as pensões-indenizações
devidas aos beneficiários.
Acontece, porém, que se a solução dada à
liquidação das indenizações, no fundo, consulta aos
interêsses recíprocos, sua forma deixa a desejar,
devido à participação de menores, como
beneficiários, sem que seja ela feita com a presença
do seu curador, afinal, homologada pelo Juiz
competente.
Para que o referido acôrdo possa produzir os
efeitos que as partes lhes querem dar, assegurandose de seu fiel cumprimento, seria mister que o
mesmo fôsse ratificado em Juízo, e, afinal,
homologado pelo M. Juiz da Vara competente.
A Central do Brasil, em relação às vítimas do
citado desastre de Anchieta, estabeleceu, por
intermédio do seu Departamento Jurídico, as normas
para habilitação do interessado à respectiva
indenização.
Podemos adiantar que a administração
da
Estrada
de
Ferro
Leopoldina,
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confiada ao ilustre Coronel Naldir Laranjeiras,
pretende também aplicar êsse regime de ajuste
amigável.
O critério observado pelas emprêsas
feroviárias, não sendo disciplinado por lei, não
guarda uniformidade.
O Projeto, aproveitando as experiências e
ensaios existentes sôbre o assunto, bem expressivas
nas praxes já referidas, adota sistema que facilita e
garante as composições conciliatórias, inclusive no
início da lide.
10. O Projeto, malgrado suas possíveis falhas,
visa a ser uma contribuição para a solução jurídica
de um dos aspectos humanos e sociais, mais
impresionantes do problema da responsabilidade
civil no setor dos transportes. (Interrompendo a
leitura).
Sr. Presidente, com estas palavras, encaminho à
Mesa a proposição, devidamente assinada.
Desejo ainda continuar na tribuna para mais
algumas considerações, além das feitas em tôrno da
justificação do projeto.
Sr. Presidente, um dos acontecimentos mais
significativos para a vida jurídica e institucional do
país foi a comemoração, no dia 24 do corrente, do
quarto aniversário da Associação do Ministério
Público do Brasil.
Ao lado do balanço das atividades e esforços
dessa prestigiosa entidade de classe, presidida pelo
digno e culto Procurador-Geral da República, Doutor
Alceu Barbado, tivemos o feliz ensejo de ouvir, além
da nobre e autorizada palavra de saudação dêsse
eminente colega, quatro notáveis orações sôbre a
missão constitucional e as responsabilidades do
Ministério Público, proferidas pelos Drs. Cordeiro
Guerra, Cândido de Oliveira Neto, Cristóvão Breiner
e João de Oliveira Filho, expoentes da nossa cultura
jurídica do Ministério Público, da Magistratura e da
Advocacia.
Não se poderia ter celebrado, de modo mais
expressivo e marcante, essa efeméride.
Julgo
corresponder
aos
sentimentos
do
Senado
Federal
e
traduzir
sua
homenagem ao Ministério Público do Brasil,

lendo,
desta
tribuna,
a
fim
de
que
constem
dos
Anais,
êsses
magníficos
discursos.
O do Dr. Cordeiro Guerra foi o seguite:
"A
Associação
do
Ministério
Público
Federal se reune hoje para comemorar o
quarto aniversário de suas profícuas atividades,
sob a Presidência ilustre do honrado e culto
Procurador da República Alceu Barbedo.
Neste dia grato a todos nós poderíamos
relembrar o quanto tem realizado a nossa
Associação era benefício da classe, do seu prestígio
e da sua autoridade, mas, preferíamos salientar o
espírito que nos congrega e os ideais que nos
animam.
Somos os advogados da República – e
disso nos orgulhamos. Advogar é pleitear,
defender, expôr e convencer; afirmar o direito,
como expressão do bem geral, amparar tanto
o interêsse do indivíduo, como a autoridade
do Estado, intérprete da vontade coletiva, soberana e
livremente manifestada.
Somos, sobretudo, advogados, advogados
de
um
cliente
simultâneamente
poderoso
e
desarmado;
poderoso
pela
definição,
pela estrutura, e tão fraco e necessitado de
socorro que, pitorescamente, já foi chamado de
viúva...
Grande é a nossa responsabilidade.
O
destino
do
Ministério
Público
é
defender quem, por vêzes, não quer ser protegido,
d'outras, dispensa a defesa, ou erra tanto
que
se
torna
indefensável.
Punir
quem
não se considera em êrro ou em falta;
castigar quem até mesmo a vítima quer
perdoar.
Estranho paradoxo é êste que faz
do
advogado
do
Estado,
um
antipático,
até
mesmo,
quem
sabe,
ao
seu
constituinte.
E,
entretanto,
quanta
beleza
nesta
atividade
defensiva
e
agressiva
ao
mesmo
tempo!
Nessa
antipatia
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corajosamente aceita e sofrida, pelo ideal do bem
comum a que nos sacrificamos.
Ser Ministério Público é ser advogado na
advocacia êle se exercita para ser Ministério Público;
um representante do Ministério Público que não se
forma ou informa no advogacia, ou nasceu
advogado, pode dizer o direito, é o Juiz, mas não cria
o direito, não o pleiteia, expõe e convence, como
deve.
E' um diseur, não é um poeta...
E o advogado tem, como o poeta, a inspiração
e o vôo, a altura das idéias; como, pois, privar-se o
Ministério Público do espírito e da flama do
advogado? A noção do cargo, impõe restrições,
deveres, encargos, mas não exclui a generosa
combatividade do defensor.
Bom advogado, bom Ministério Público, não
nos iludamos.
O Ministério Público advoga o interêsse geral,
mas é na advocacia que se deve aparelhar,
aprender, evoluir. No Ministério Público, desenvolve
o equilíbrio, a serenidade, descobre energias para o
combate, a virtude para o sofrimento.
A advocacia e o Ministério Público não se
contradizem, completam-se na formação do homem
que é chamado a convencer outro homem.
E entretanto, há quem confunda isto quem
convence, com quem julga.
Se ao Ministério Público se chama de
Magistratura de pé, é porque além dos atributos do
advogado êle tem de ter, e Mercê de Deus, não lhe
falta a consciência da sua responsabilidade que é o
ornamento da Magistratura – o sentido público da
sua omissão.
Advogado, Ministério Público e Magistratura,
são termos que se completam, que se compõem na
resultante forte e admirável da Justiça.
A
nossa
Associação
tem
compreendido,
isso.
Tem
pugnado
pelo

respeito recíproco, pela compreensão, e autoridade
de todos.
Dos nossos desacertos sofrem menos os
indivíduos que a Majestade da Lei; mas, se ocorrem,
devem ser prevenidos, evitados.
Um esfôrço comum, um entendimento mais
franco, uma sinceridade mais fraterna, podem evitar
que a Justiça se dilacere na frente de seus inimigos.
A fôrça da Justiça reside na sua autoridade
moral – é um truismo, mas, por sabido, não impede
seja relembrado.
Nesta data em que comemoramos o quarto
aniversário
da
nossa
fundação,
nenhuma
manifestação mais expressiva do nosso espírito de
nossas idéias, poderiamos dar, que receber o
eminente Procurador Geral do Distrito Federal –
professor Cândido de Oliveira Neto, em nosso meio.
Êle ilustra a tese do advogado – Ministério
Público, e a compatibilidade da advocacia com o
Ministério Público, e de ambos com o Magistério.
Advogado, professor de Direito e Chefe do
Ministério Público do Distrito Federal – grandes
títulos que se apoucam na grandeza moral e
intelectual do homem que os porta por valor próprio.
E tão seguro de si mesmo, tão bem quisto por
todos que o conhecem, que nega aos seus
subordinados, amigos e admiradores, – e são tôdas,
a honra de tratá-lo por Excelência...
E' a primeira vez em que se vê a modestia de
alguém, causar embaraços a alguém.
Na espécie, êsse alguém, somos nós, permitanos V. Exa., Sr. Procurador Geral, recebê-lo
hoje, aqui, com todas as honras, enumerando
alguns de seus títulos, importunando-o em sua
irremissível modestia, apraz dizer que a
sua presença nesta Casa, que o acolhe de braço
s abertos, e a sua palavra, que aguardamos
anciosos, foram o presente de aniversário que a
Associação do Ministério Público Federal ousou
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esperar, e que, prazerosamente, se desvanece em
receber".
"O Ministério Público da Justiça local do
Distrito Federal avalia devidamente, a grande honra,
que se lhe concede, na pessoa de seu Procurador
Geral – modesto advogado trazido a estas alturas,
mas não entontecido por elas – de poder falar na
comemoração do 4º aniversário da Associação do
Ministério Público do Brasil.
Nosso ilustre Presidente, que, no cargo de
Sub-Procurador Geral da República, está num dos
postos-chaves da classe, que tanto honra a êle,
como é honrada pelo fulgor de sua inteligência,
energia e coragem, é perfeito conhecedor do carinho
com que os membros do Ministério Público carioca
acompanham as atividades do órgão de enlace com
os demais Ministérios Públicos do Brasil. E, por isso,
naturalmente, quis aquinhoar aqueles que na esfera
local, com inexcedível dedicação, mantêm os
grandes fôros, o lustre e a glória da altíssima carreira
do Ministério Público – a austera legião que desde o
Procurador Geral da República, hoje a figura egrégia
de Carlos Medeiros Silva, até o promotor do mais
modesto rincão brasileiro, vai promovend, na forma
legal, a guarda da Constituição, das leis dos
regulamentos e das decisões.
O clima do Ministério Público é o da luta, a boa
luta pelo direito, que sai do título do livro famoso de
VON HIERING, para a atividade cotidiana da
instituição. Não pede outro conforto senão o da
íntima convicção do dever cumprido – mas o recebe,
de
coração
cheio,
quando
lhe
vem
espontaneamente.
Ora, o Ministério Público, do Distrito Federal
vislumbra um alento, no galardão que lhe é
outorgado, dadas as circunstâncias mais árduas de
seu trabalho e dos outros ramos da instituição, que
exercem as funções no Rio de Janeiro.

A característica do Estado-de-Direito moderno
é banhar-se em linfa de legalidade, é ser talvez, por
isso
mesmo,
essencialmente
procedimental,
processual, impondo, de contínuo, a atividade
fundamental da promoção, que é a daqueles sôbre
os quais diz PONTES DE MIRANDA, em seus
"Comentários" ao título da Constituição relativo ao
Ministério Público: "Tão essencial ao ofício do
Ministério Público é promover, e êsse promover tão
essencial à vida das sociedades contemporâneas e
cada vez o será mais intimamente, que constitui
atividade obrigatória". Por isso, não será demais
pensar que, como já existe no exemplo boliviano, se
venha de futuro, a tornar o Ministério Público num
quarto Poder do Estado, ao lado dos três outros
revela dsopela análise de MONTESQUIEU.
Mas dessa atividade obrigatória do Ministério
Público, ainda dentro do Poder Executivo, decorre
que, no Distrito Federal, onde se encontra o Poder
Executivo Federal, se hão de encontrar, também,
quase todos os Ministérios Públicos.
Além do Ministéro Público da Fazenda do
Distrito Federal, tão ilustre, e que está, mais do que
nenhum outro, em sua casa, aqui estão, também, o
Procurador e o Sub-Procurador Gerais da República;
aqui estão todos os demais Procuradores Gerais,
como o da Justiça Militar, o da Justiça Eleitoral, o da
Justiça do Trabalho, o do Tribunal de Contas, o da
Justiça do Distrito Federal, o da Fazenda Nacional.
E, com raras exceções, também aqui se encontram,
ao lado dos órgãos de Direção, as Procuradorias
Gerais ou Chefias dos Serviços Jurídicos das
autarquias, que, depois de tantas tergiversações e
de tanto reacionarismo, tiveram seus direitos
reconhecidos e são, hoje em dia, os mais recentes e
dos mais dignos militantes da classe.
Essa
massa
de
promotres
–
(deixai
que
empregue
o
nome
bá-
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sico, mais rente à atividade típica desempenhada) –
atuando, no Distrito Federal, torna o Ministério
Público competente inocultável do panorama jurídico,
político e social do Rio de Janeiro, e a promoção
uma das maiores fôrças da dinâmica social do Rio de
Janeiro.
Promover não é executar, promover é
atividade que se desenvolve, quase tôda, no mundo
moral porque representa, mais um pedido de
atuação, do que atuação própria – quando não se
exaure, inteira, num simples parecer, de conteúdo
jurídico – sem a imperatividade do – "Faça-se" – ou –
"Não se faça", porque se totaliza em um "Deve-se
fazer" – ou – "Não se deve fazer".
Essa atividade, porém, assim abstrata, moral,
com o relêvo que tem de mais em mais no mundo
moderno e num meio tão saturado quanto o do Rio
de Janeiro, não pode deixar de provocar atividades
de acomodação, em quase todos os outros setores
sociais, e, daí, de freqüente, os sinais e as vozes de
descontentamento daqueles, que se esquecem dos
benefícios das instituições, porque lhes sofrem,
momentâneamente, o impacto da fôrça.
Por isso, meus senhores, embora não deva e
não queira, no momento, indicar os casos ocorrentes
(que, de resto estarão no conhecimento de todos
porque hoje, devido à imprensa, todos sabem tudo,
ainda mesmo o fato inútil, o fait divers que, aí de nos,
devora monstruosamente melhores disponibilidades
mentais) – por isso, vemos, no presente, aqui no Rio,
assinalada – tendência crítica ao Ministério Público,
taxado, em tom depreciativo de delegação ou de
longa manus do Poder Executivo.
Pessoas que, pelos cargos elevados
que ocupam na sociedade, e pela vida irreprochável,
não podem, sinceramente, ver senão o lado
menos severo do Ministério Público – inimigo
apenas dos que estão na ilegalidade ou
nela querem entrar – passam estranhamente, a

ter, em relação à classe, aquela atitude malevolente
que, até aqui, era perceptível e, admitamos, natural,
– naqueles que lhe sofrem a atividade.
Se não tivesse a noção de que – "le moi est
haissable" – gostaria de dizer, neste momento, que,
durante tantos anos de advocacia ativíssima nesta
Capital, apesar de como advogado, ter sido sempre
animado de espírito de classe, de sensibilidade
extraordinária para os anseios as queixas e as justas
reivindicações da classe nobílima – nunca tive de
ninguém, de autoridade nenhuma, sobretudo da
autoridade judiciária, perante a qual forçosamente,
estive mais de frequente, no ato da postulação –
atitudes menos compreensiva ou cortês.
Postulei em milhares de processos, escrevi e
li, possìvelmente, centenas de milhares de páginas –
e nunca, realmente, senti outra emoção senão
aquela, natural, de perder e ganhar – porque no que
escrevi ou no que li, nunca houve nada que, indo
além da postulação, da contra-postulação, da
promoção e da decisão atingisse, não ao que era
escrito, dito eu decidido, mas o homem ou o membro
de uma classe. Tive, assim, a retribuiçao a que têm
direito aquêles que, exercendo profissão que não
pode passar sem um muro de lamentaçoes para
descarga nervosa, colocam, prudentemente, tal muro
no mais recôndito de sua casa ou de sua alma,
sabendo ser mais tranquilos no perder, do que no
triunfar.
Por isso avaliai bem, senhores, como me senti
surpreendido e chocado, quando, em poucos meses
de Procurador Geral, pude perceber que,
frequentemente, o Ministério Público é tratado com
consideração menor do que aquela que a ação
eficiente, tenaz, renitente, dos Conselhos da Ordem,
êsses admiráveis Conselhos que tanto admiro e
prezo, conseguiu para a classe dos Advogados!
Corporificando
idéia
que
colhi
no
espírito
brilhante
de
meu
dileto
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amigo, Edmundo de Almeida Rêgo Filho, propus e
obtive, ùltimamente, a criação de Comissão
de Prerrogativas, no Conselho da Ordem
dos Advogados, Seção do Distrito Federal, para a
defesa permanente e imediata dos direitos da
classe dos Advogados. E, agora, me sinto,
também, atentado a propor, nesta Associação
de âmbito nacional, que aconselhe, a tôdas
as côngeneres locais, sobretudo à do Distrito
Federal, a criação de órgãos defensivos da classe
do Ministério Público, para que, naturalmente
em conjugação com os chefes dos serviços,
promovam, em favor daqueles cuja vida é promover
a defesa da instituição e da dignidade de seus
membros!...
Enquanto houver quem, por seu procedimento,
se mostre disso ignorante, é preciso que se
repita
que,
como
diz
magnificamente
Alcino Pinto Falcão, o Ministério Público,
no Brasil, tem existência constitucional, é
pois
um
órgão
fundamental
do
Estado
brasileiro!
E' preciso que se lembre que a
Ciência jurídica, analisando as funções do
Ministério Público, na sua fase atual, que não é
a de plena expansão, nêle viu um dos ramos
do Poder Executivo, e, assim, se pode dizer,
em texto de lei, que somos delegados do
Poder Executivo; mas é preciso que se relembre,
também, que o Poder Executivo é um
Poder Constituicional tão legítimo quanto os
outros, de modo que afirmação, e não apôdo,
sobretudo quando é certo que, no Brasil
contemporâneo, para honra do Poder Executivo
e do Ministério Público – o primeiro nada pede,
ou manda, que não possa – porque o segundo nada
atende ou promove, que não deva!
Parece-me
que
se
deve
atualizar
e especializar, nos dias que correm, o
trabalho de Calamandrei sôbre "As boas
relações
entre
juízes
e
advogados",
em
atinências às "Relações entre magistrados
e membros do Ministério Público" – relações

que, naturalmente, não fôssem os temperamentos
infensos às regras da atividade germina, são das
mais faceis – porque a uns toca promover, e a outros
cabe decidir, de modo que é perfeitamente inútil,
contra-producente, incurial, estabelecer diálogos
polêmicos onde só deve haver promoções e
decisões.
Quero crer que o fenômeno apontado seja
verificável apenas no Rio de Janeiro, onde a massa
impotente do Ministério Público, aqui sediado,
provoca descalonamentos de acomodações mais
sensíveis.
Mas o fenomeno existe, não é sempre
impressão exagerada daqueles que, homem de
classe, no bom sentido, menos se dói, como
indivíduo, do que como membro.
Daí, tenha eu tomado e distinção que, na
minha pessoa, a jovem e promissora Associação
do Ministério Público do Brasil, faz ao Ministério
Público do Distrito Federal, como um – "Maste
animo" – para que, sem desfalecimentos, sem
tibiezas,
com
galhardia
e
superioridade,
continuemos a mostrar aos críticos que o
Ministério Público é, mais do que atividade
obrigatória –
– Atividade Fundamental – digna de ser
vivida pelas figuras ilustres que vejo nesta sala,
merecedora do respeito de todos, que lá fora
estão".
A oração do Dr. Cristovão Breiner foi a
seguinte:
"Meus senhores: Sumamente desvanecido
com a honrosa incumbência de trazer a
esta Associação do Ministério Público do
Brasil, as homenagens da Associação dos
Magistrados, não pelos méritos pessoas, mas
porque tenho a honra de participar da diretoria
dessa Associação e pela amizade com que me
distingue o nosso comum amigo e distinto colega Dr.
Paulo Witaker, sinto-me feliz pela oportunidade de
falar sôbre duas idéias que me ocorrem, às
sugestões desta reunião. Uma é a coincidência
da fundação desta Associação do Ministério Pú-
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blico no dia de São João Batista, precursor também
do Ministério Público. Na verdade, o Batista
foi um legítimo representante do interêsse
social, quando invectivou acremente, como era
de seu feitio, o rei Herodes, no crime por
êste cometido, contra os mais sagrados deveres
da família. Herodes, o incestuoso, vivia com a
mulher de seu irmão. O Batista, o homem rude,
que vivia no deserto e pregava por antecipação
os princípios cristãos, foi bem o promotor, que em
nome da sociedade humana de todos os tempos,
combateu pelos princípios imortais da ordem pública
e dos bons costumes.
Aqui está a segunda idéia, com que
pretendo homenagear o Ministério Público de
nossa Pátria, tão bem representado nesta
assembléia. E' que o Ministério Público, além
de ser o representante do Estado, mais do que
isso é o defensor da sociedade, naquilo que
esta tem como seus fundamentos metafísicos,
isto é, a ordem pública, os bons costumes, a lei e a
autoridade.
Esta a grande função dos juristas que
compõem os quadros do Ministério Público: –
defender a sociedade, pugnando pela ordem
pública. Entre nós, infelizmente, esta coluna
da sociedade, vem sofrendo acorrosão da
desordem, que a custo se contém, para que
se não abate ruinosamente a nossa vida
social. A coluna dos bons costumes, é
mais ofendida, mais fàcilmente atacada, porque
a tolerância com o mal pode chegar aos
extremos
conhecidos,
havendo
sempre
a
reação natural. A coluna da lei, tão ofendida
por tantos que não se sentem bem com o
obedecer a seus ditames, carece de pronta e
decidida defesa, como felizmente acontece da
parte dos defensores de seus postulados. A
coluna da autoridade, que é fonte de vida da
lei, não só na sua elaboração mas na sua
aplicação, é a mais necessária, pois é a autori-

dade que dando vida à lei, dá vida aos bons
costumes e à ordem pública.
Bem enalteceu o papel social do Ministério
Público o Doutor Cordeiro Guerra, dizendo que ao
lado da magistratura e da advocacia, completa o
quadro de aplicação das leis. E' de fato êsse
triângulo, formado pelos três ângulos da
magistratura, do Ministério Público e da advocacia,
que deve cobrir o campo social, para a efetivação da
ordem pública e dos bons costumes, nessa
trigonometria, que alguns sociólogos gostam de
arquitetar, para explicar a expansão dos princípios
jurídicos, como elemento imprescindível à Iegítima
evolução social.
Nas palavras do eminente procurador
geral, Dr. Cândido de Oliveira Neto, vimos
também como se organiza a defesa social,
traçando com mão de mestre, como fêz, as
linhas do exercício da dignificante função
promotorial.
Com
estas
modestas
considerações
sôbre o relevante papel de defesa social, que
exerceis, senhores sócios desta Associação,
desde os mais altos postos até o inicial da
carreira que é defensora pública, quero deixar as
homenagens da Magistratura, certo de que, tanto
na função de defesa como na de promoção ou
acusação, estais prestando um dos mais
relevantes serviços à Pátria, para cuja grandeza,
todos nós sentimos arder o coração, nas
demonstrações do nosso patriotismo consciente e
decidido".
Assim se pronunciou o Dr. João de Oliveira
Filho:
"Exmo. Sr. Presidente:
Nesta oportunidade em que a Associação
do Ministério Público do Brasil completa
mais um aniversário de sua existência, os
advogados vêm apresentar à sua Diretoria
felicitações e votos para que a Associação continui
a cumprir suas beneméritas finalidades em
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bem dos seus associados e em bem do Ministério
Público do Brasil.
Muito se tem feito pelo Ministério Público em
nosso País. Atualmente seus membros não são mais
considerados pessoas de simples confiança dos
governos. Já em 1894 a lei que criava o Tribunal de
Contas no Brasil dizia que o Ministério Público
perante aquêle Tribunal representava os interêsses
da pública administração sem ser, porém, seu
delegado especial e limitado, antes com
personalidade própria, no interêsse da lei, da justiça
e da Fazenda Pública.
Na
metade
do
século
passado
o
eminente Marquês de São Vicente escrevia em
seu "Processo Penal", que "no Estado da civilização
moderna
e
aperfeiçoamentos
progressivos
da administração da justiça, o Ministério Público
é um órgão importante e indispensável da
sociedade e do Govêrno", acrescentando que,
"assim como tôdas as nossas instituições, por ora é
incompleto, sem centro, sem ligação, sem unidade,
inspeção e harmonia". Esperançado, dizia que "como
instituição está criada, ela se aperfeiçoará com o
progresso de nossos estudos e melhoramentos
legislativos".
Por essa época já nos Estados Unidos da
América do Norte o Ministério Público se organizava
com o nome de Departamento da Justiça, dirigido
pelo "Attorney General", que até hoje faz parte do
Gabinete do Presidente da República. Também lá o
Ministério Público era incompleto, sem centro, sem
ligação, sem unidade, e foi o trabalho legal incidente
à Guerra Civil e à Reconstrução que forçou nesse
país a concentração e a sistematização das funções
do Ministério Público.
No começo da nossa República parecia
evidente que a criação do Ministério da Justiça
fôsse para concentração e sistematização das
funções do Ministério Público, em que estaria
incluído, como nos Estados Unidos, a Consultoria
Geral da República. A junção no mesmo

Ministério da matéria relativa aos Negócios do
Interior, fêz com que o Ministério da Justiça
passasse a ser um Ministério inteiramente político,
missão essa que hoje também já está perdendo,
para ficar simples chancelador do movimento dos
órgãos do Ministério Público e da Magistratura
quanto aos seus títulos de nomeação e contagem de
tempo para aposentadoria.
E' inegável que em um século, a partir do que
escrevia Pimenta Bueno, muitos melhoramentos
legislativos e constitucionais vieram dar ao Ministério
Público preenchimento de muitas lacunas que
prejudicavam a sua ação de defensor da lei e da
sociedade.
Nesse sentido é de relevância se lembrar que
a Lei nº 221, de 1894 dispunha que as secretarias de
Estado deveriam facultar ao procurador geral da
República o exame de todos os papéis e
documentos que pudessem esclarecer o assunto que
tivesse de estudar, designando as Secretarias de
Estado um dos seus empregados para auxiliá-lo no
serviço de escrituração do que carecesse, e registrar
os seus pareceres.
Atualmente a missão do Ministério Público no
Brasil é tão grande que a nossa Constituição deu ao
Procurador-Geral da República a atribuição de pedir
a intervenção nos Estados tôdas as vêzes que atos
de governos estaduais infrinjam os princípios cardiais
do nosso regime, como o da forma Republicana
representativa, a independência e harmonia dos
poderes, a temporàriedade das funções eletivas, a
proibição da reeleição dos governadores e prefeitos
para o período imediato, a autonomia municipal, a
prestação de contas da administração, as garantias
do Poder Judiciário.
Tornou-se assim o Ministério Público em
nosso País o nome tutelar do regime republicano, o
que é suficiente para mostrar a grandeza das suas
funções.
Magistratura requerente, órgão administrativo
independente, autônomo, uno, podendo agir de ofício
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e livremente dentro dos limites de suas atribuições,
servindo até como advogado do Servidor Público,
ou dos seus herdeiros, que, no exercício das
suas atribuições, seja vítima de crimes, é
forçoso consignar que a Lei Orgânica atual
do Ministério Público não pôde ainda compreender
a
missão
constitucional
dêsse
Ministério,
hoje limitada à Justiça Comum, à Militar, à
Eleitoral e à do Trabalho.
Não compreendeu a missão constitucional
do Ministério Público, porque, embora a
Constituição tivesse dito que o Procurador-Geral
da República é o chefe do Ministério Público
da União, excluiu dessa chefia os membros
do Ministério Público perante a Justiça Militar e a
Justiça do Trabalho.
Não incluiu sob sua chefia os inúmeros
procuradores das autarquias que defendem
essas entidades do Serviço Público descentralizado,
o que é sempre representar a União junto à
Justiça.
A seleção dos elementos do Ministério
Público é satisfatória. As garantias dadas
aos membros dêsse Ministério são suficientes
para a sua liberdade de ação. Ingressam
no Ministério Público capacidades jurídicas e
morais
comprovadas,
formando
um
corpo brilhantíssimo de defensores da lei
e da sociedade. De certa forma os componentes
do Ministério Público são atraídos para essa
carreira que eu pediria vênia para referir um
episódio em que estive envolvido. Incumbido
por S. Exa. o Senhor Embaixador José
Carlos de Macedo Soares, então interventor
no Estado de São Paulo, para fazer a
reestruturação
do
Funcionalismo
Público
naquele Estado e atender aos vencimentos que
lhes correspondessem, não podia deixar de
lado os vencimentos dos órgãos do Ministério
Público e da Magistratura, propondo que
fôssem igualados. Aceito êsse alvitre, entretanto o
chefe da Magistratura daquele Estado ponderou que,
se os vencimentos concedidos aos órgãos do
Ministério Público para exercerem a advoca-

cia, já atraía para essa carreira os elementos mais
brilhantes, e que deixavam de comparecer aos
concursos para carreira da Magistratura, seria
necessário que os vencimentos dos Magistrados
fôssem maiores e os dos Promotores a fim de que o
corpo dos juízes não ficasse menos brilhante que o
dos Promotores. Não é, portanto, elogio que se faz
ao Ministério Público quando se diz que seus
elementos são homens de capacidade jurídicas e
morais
comprovadas.
Reconhece-se-lhes
simplesmente uma realidade.
E' que os advogados nesta oportunidade têm
a dizer nesta Associação do Ministério Público do
Brasil, fazendo votos para que trabalhe ela com
intensidade a fim de que a organização do Ministério
Público, tanto no Brasil como nos Estados, tenha a
sua completa organização, a fim de passar de sua
atual situação de corpo místico de proteção da lei
para corpo real na eficiência dessa proteção.
bem).

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito,

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Abelardo
Jurema, segundo orador inscrito.
O SR. ABELARDO JUREMA *: – Sr.
Presidente, Senhores Senadores, desta tribuna o
meu nobre colega, Senador Nelson Firmo, salientou
ângulos de importância da administração Negrão de
Lima, na Capital Federal. S. Exa. o Sr. Prefeito, ao
tomar conhecimento das palavras daquele
bataIhador e ilustre homem público pernambucano,
dirigiu-lhe o seguinte expressivo telegrama:
"Senador Nelson Firmo – Senado Federal.
Agradeço,
extremamente
sensibilizado,
o seu brilhante discurso sôbre a minha
administração.
Felicito-me
por
ter
podido
manter, sempre, em minha vida de homem
público, a dignidade e a honradez que
__________________
* Não foi revisto pelo autor.
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mereceram o seu elogio. Suas palavras, provindas
de um dos mais eminentes membros do Senado
Federal, constituem um grande estímulo para a
continuação da luta em que estou empenhado para
bem servir o Rio de Janeiro. – Cordiais saudações. –
Francisco Negrão de Lima".
Sr. Presidente, o nobre Senador Nelson Firmo
despediu-se desta Casa há quarenta e oito horas,
deixando-nos aquela impressão bem viva de sua
inteligência, espírito público e construtivo, abordarei,
hoje, assunto dessas qualidades, daí o meu empenro
em lê-lo, desta tribuna, para que conste dos nossos
Anais.
Sr. Presidente, tendo-me traçado a orientação,
nesta minha passagem pelo Senado, de sempre bem
servir a coisa pública, focalizando problemas,
ventilando fatos e circunstâncias, a fim de trazer algo
para o debate construtivo, abordarei, hoje, assunto
em favor do qual me dirijo, especialmente, ao Senhor
Ministro da Viação e Obras Públicas. Espero bem
compreenda S. Exa. a urgência de solução que
demanda o problema, dos mais prementes de sua
Pasta.
O Escritório Comercial do Brasil em
Nova Iorque, em seu boletim de 30 de junho
fluente, faz menção às possibilidades turísticas do
Brasil, tão mal aproveitadas. Examina, ainda,
diversos aspectos do mercado internacional de
turismo e a propaganda feita por vários países,
especialmente os Estados Unidos da América do
Norte, com o objetivo de atraírem maiores levas de
turistas.
A imprensa diária americana veicula
comunicação do Departamento de Comércio dos
Estados Unidos, informando que os turistas norteamericanos gastaram, em suas viagens no exterior,
no ano de 1956, a cifra astronômica de $
1.814.000.000,00 (um bilhão oitocentos e quatorze
milhões de dólares). Tal cifra, diz ainda o
comunicado, superou em duzentos milhões a de
1955, prevendo-se índices ainda maiores para o
corrente ano.
De
todo
êsse
montante,
couberam
a
América
do
Sul
apenas
29
milhões
de dólares, não se sabendo, à exata, qual

a quota relativa ao Brasil. Enquanto isso, o Canadá
recebia 316 milhões, o México, 279 milhões e a
América Central e Antilhas, 134 milhões.
A importância dispendida na América do Sul, é
pois, mínima, em relação ao que gastam os turistas
americanos em outros países, sobretudo, no
Canadá.
Os
números
citados
demonstram
a
importância extraordinária da indústria do turismo, a
qual – confessemos – está perfeitamente
abandonada em nosso País. Vale, aliás, informar
que, apesar de descurado êsse importante setor da
economia brasileira, a Câmara dos Deputados
através da Comissão de Inquérito incumbida de
estudar a situação turística nacional, elaborou projeto
de lei criando o Orgão Federal de Planificação e
Execução da Política Brasileira de Turismo. Essa
Comissão, num esfôrço digno de nota, colheu farto
material e subsídio dos mais interessantes para a
projeção do plano. Não apresentou, contudo, ainda,
trabalho definitivo à consideração de seus pares.
Não obstante a ação negativa de vários
órgãos brasileiros de propaganda no Exterior, a
Comissão de Inquérito pôde salientar a atuação de
dois funcionários, que vêm prestando reais serviços
à difusão de quanto diz respeito à nossa terra.
Assinalo-lhes os nomes, para que fiquem
registrados: São êles: Alcides Mendonça Lima,
Chefe do Escritório Comercial do Brasil na Itália, um
dos setores de maior desenvolvimento turístico; e
Mário Saladini, competente Chefe do nosso Escritório
em Paris, à época em que a Comissão de Inquérito da
Câmara dos Deputados realizava seu trabalho.
E' de justiça, Sr. Presidente, ressaltar-se a
iniciativa da Confederação Nacional do Comércio,
criando o Conselho de Turismo, que preencherá um
claro na paisagem social e administrativa brasileira.
Seu objetivo é preparar o País para, em breve
tempo, colhêr resultados tão benéficos quanto têmno obtido outras nações, mais esclarecidas e
práticas.
Em ampla exposição, submeteu aquêle
Conselho,
à
apreciação
do
Chefe
do
Executivo, o plano de emergência para o
fomento
do
turismo
nacional.
Após
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meticuloso estudo dos assessôres técnica da
Presidência da República, mereceu êle a aprovação
governamental e foi encaminhado ao Sr. Ministro da
Viação e Obras Públicas, encontrando-se, há meses,
à espera de solução que permita a objetivação das
medidas nêle traçadas.
Em seu despacho, aliás, o Presidente
Juscelino Kubitschek determinava que, dentro
de trinta dias, deveria ser organizado, de
acôrdo com as sugestões do Conselho de Turismo
da Confederação Nacional do Comércio, plano
de trabalho destinado a pôr em prática medidas
consideradas indispensáveis e urgentes para
tirar o Brasil do verdadeiro anonimato em que
vive, anonimato quebrado apenas pela publicidade
feita
pelas
companhias
particulares
de
transporte, interessadas no desenvolvimento do
turismo.
O trabalho apresentado pelo Conselho de
Turismo é o seguinte:
"1º – Criação, por parte do Govêrno Federal,
de uma carteira especial no Banco do Brasil ou no
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico,
para financiar iniciativas de caráter turístico,
especialmente a construção e equipamento de novos
hotéis;
2º – Classificação das zonas de interêsse
turístico nacional, determinando-se, de acôrdo com a
respectiva importância, prioridade na concessão de
financiamentos e outras facilidades;
3º – Estudo e estabelecimento de uma lei
básica para assistência e fomento da indústria
hoteleira nacional;
4º – Organização de um plano de publicidade
turística, no País e no exterior, destinado a fomentar
não só o turismo interno como, também, as correntes
turísticas estrangeiras;
5º – Estabelecimento de acôrdos ou convênios
com os países sul-americanos, a fim de estudar e
pôr em prática medidas capazes de fomentar o
turismo internacional, incluindo-se um plano de
propaganda conjunta;

6º – Extensão, no máximo possível, de
cobertura e assistência à representação brasileira no
Congresso da ASTA, do corrente ano, a realizar-se
em novembro, na cidade de Chicago, visando a
obter-se que o Congresso de 1959 seja efetuado no
Rio de Janeiro;
7º – Concessão de prioridade, em caráter
sôbre tôdas preferencial, ao equipamento turístico do
Parque Nacional do Iguaçu, envidando-se os
maiores esforços para que o novo hotel, de
propriedade do Govêrno Federal, seja pôsto em
funcionamento no primeiro trimestre de 1957;
8º – Nesse plano de prioridade se deveria
incluir, também, a conclusão do Hotel de Paulo
Afonso, bem como das obras do seu Parque
Nacional;
9º – Reequipamento do Serviço de Navegação
da Bacia do Prata, nos trechos do rio Paraná,
compreendidos entre Presidente Epitácio e Guaira e
Pôrto Mendes e Foz do Iguaçu;
10º – Prioridade na conclusão do sistema
rodoviário conhecido "circuito das águas", por êle
constituir um dos mais interessantes circuitos
nacionais;
11º – Criação, em cooperação com as
Federações do Comércio, Estaduais e os Orgãos
Governamentais mais diretamente ligados às
iniciativas turísticas, de Conselhos Estaduais de
Turismo, que se farão apresentar num Conselho de
Turismo de Confederação Nacional de Comércio;
12º – Fomento e auxílio à Organização de
festividades tradicionais brasileiras, especialmente
de caráter folclórico, como meio de incentivar o
turismo".
Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse Plano –
repito – submetido à apreciação do Sr. Presidente da
República, depois de exame minucioso, dos
assessores técnicos da Presidência da República, foi
aprovado e encontra-se hoje no Ministério da Viação
e Obras Públicas.
Como
sei
bem,
pela
prática
que
tenho
de
administração
pública
que
os
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homens que dirigem não podem estar sempre
atentos a problemas encaminhados aos órgãos
especializados, apelo desta tribuna para o Ministro
Lúcio Meira na certeza de que S. Exa. dará
andamento a êsse Plano que objetiva o
desenvolvimento do turismo no Brasil.
Dentro de alguns dias, segundo a Imprensa
anuncia, várias unidades da Armada Americana
estarão em portos brasileiros. Já os observadores
acreditam que o dólar terá sua cotação reduzida, em
face dos que serão em nosso País, derramados, por
êsses turistas compulsórios.
Pode-se avaliar, assim que, com o incremento
da indústria de turismo, teria o Brasil, mais uma fonte
de riqueza e de progresso.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, espero que o
Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas tome em
consideração o problema, como o fêz o Chefe do
Executivo, aprovando a exposição do Conselho de
Turismo da Confederação Nacional do Comércio.
(Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Gilberto
Marinho, terceiro orador inscrito.
O Sr. Senador Gilberto Marinho pronuncia
discurso que, entregue à revisão do orador, será
posteriormente publicado.
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, cedo a palavra ao nobre Senador
Victorino Freire.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Victorino Freire, por cessão do nobre
Senador Kerginaldo Cavalcanti.
O SR. VICTORINO FREIRE * : – Sr.
Presidente,
não
me
encontrava,
ontem,
no
recinto
desta
Casa,
quando
o

meu eminente colega, Senador Lameira Bittencourt,
leu telegrama sôbre a criação de um Serviço,
financiado pela SPVEA, a ser prestado pela Cruzeiro
do Sul, para fornecimento de carne verde às
populações da área amazônica.
Já tinha eu – como outros Senhores
Congressistas – por honrosa delegação do meu
eminente Líder, Senador Cunha Mello, tratado do
assunto com o Sr. Ministro da Fazenda, solicitando a
liberação de verbas da Amazônia, a fim de que se
pudesse iniciar, imediatamente, aquêle Serviço.
Sr. Presidente, solidarizando-me com as
palavras proferidas pelo nobre representante do
Pará, hipoteco ao Dr. Waldyr Bouhid o apoio da
representação do Maranhão na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal. O Superintendente
do Plano de Valorização Econômica da Amazônia
tem prestado àquela região, até agora tão
desprotegida, os mais relevantes serviços, aos quais
se acrescentará mais êste: receberão aquelas
populações a carne verde pela metade do preço por
que é atualmente vendida nas praças de Belém do
Pará, de tôda a Amazônia e, até, dos Territórios.
O benefício se deve, principalmente, ao
espírito público do Diretor da Cruzeiro do Sul e do
Dr. Waldyr Bouhid, a quem ofereço, neste momento,
a solidariedade da Bancada que tenho a honra de
representar, nesta Casa. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Kerginaldo
Cavalcanti.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI * : – Sr.
Presidente, rejubila-me, nesta ocasião, trazer para os
Anais desta Casa um trabalho do eminente
agrônomo cearense, Sr. Pimentel Gomes, a respeito
do meu Estado, o Rio Grande do Norte.
Considero-o dos espíritos mais brilhantes e
profundos existentes no Brasil. Conheço-o de
longa data, desde quando, na Cidade de
Fortaleza, sendo eu Diretor de um órgão de
excepcional circulação – "A Gazeta de Notícias" –
êsse agrônomo admirável, conhecedor do

__________________

__________________

* Não foi revisto pelo autor.

* Não foi revisto pelo autor.
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mundo, por mais de uma vez lhe abrilhantou as
colunas com artigos atinentes à sua especialidade, a
qual
invariàvelmente
emprestou
relêvo
extraordinário.
Sr. Presidente, não é a primeira vez que êle
se ocupa do Rio Grande do Norte, com a
segurança, interêsse e esplendor invulgar com que
estrutura todos os seus trabalhos. De fato, não faz
muitos dias inseriu, no "Correio da Manhã",
colaboração notável sôbre a riqueza da Rio
Grande do Norte e, ainda ontem, creio eu, nesse
mesmo órgão de publicidade deu à estampa mais
duas colunas de sua lavra, em que versa assuntos
de
relevância
dignos
de
menção
para
conhecimento não só dos brasileiros, como para a
gratidão de todos os potiguares.
Sr. Presidente, o artigo intitula-se "A
industrialização do Rio Grande do Norte". Através
de sua leitura os nobres Senadores verificarão que,
se o meu Estado é dos menores da Federação,
contudo possui riquezas, grandes e novas, que
poderiam ser desenvolvidas a prol do bem-estar do
Brasil.
Sabem V. Exas. que nós, do Rio Grande do
Norte, constituímos o maior reservatório de sal dêste
País, senão do mundo.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. KERGNIALDO CAVALCANTI: – V.
Exa. sempre me honra com seus apartes.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Tenha o
Rio Grande do Norte energia, e deixará de ser um
pequeno Estado para se transformar numa grande
comunidade da Federação. Com suas riquezas
naturais, com o tungstênio, que lá se encontra, em
apreciável proporção, só lhe falta a energia elétrica
para que orgulhe o Brasil.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Muito obrigado a V. Exa., que conhece o
meu Estado, ao qual, prestou relevantes serviços,
como Administrador dos Portos do Rio Grande do
Norte.
Como
dizia,
Sr.
Presidente,
a
exigüidade
do
seu
território,
constitui
a
minha terra o maior reservatório de sal

do Brasil, senão do mundo. Na zona do Seridó
produz algodão conhecido pelo nome de Mocó, de
fibra longa e setínea, que rivaliza com o egípcio e
poderia
ser
intensivamente
explorado,
proporcionando grandes benefícios à nossa
população.
A guerra ainda revelou, no subsolo riograndense do norte, fàcilmente explorável, como
declarou, há pouco, o nobre Senador Francisco
Gallotti, o tungstênio. Suas minas de xilita, bem
como as jazidas, ainda não exploradas, representam,
outrossim, mananciais exuberantes de riqueza que
muito poderão contribuir para o desenvolvimento
brasileiro.
Desgraçada e infelizmente para todos nós,
entretanto, já se aproxima do Rio Grande do Norte
as garras dos trustes norte-americanos. Tive ocasião
de ler, nesta Casa, o protesto formulado pelo
Presidente do Sindicato dos Mineiros do Rio Grande
do Norte, segundo o qual êstes trustes ameaçam as
iniciativas indígenas, dominarão, em futuro, talvez
próximo, os preços e imporão aos mercados, de que
já são os donos, quase exclusivos, as condições da
obtenção do minério. Significa que vamos sair da
situação inferior de exportadores de matéria-prima,
da condição de povo subdesenvolvido, de que nos
libertará o Nacionalismo, porque êste reivindica para
a nossa Pátria uma etapa de desenvolvimento que
lhe
possibilite
a
obtenção
dos
recursos
indispensáveis ao seu progredimento.
Como se vê, o Rio Grande do Norte tem, em
três aspectos da vida econômica brasileira, papel de
relêvo, dependendo apenas – já disse o nobre
Senador Francisco Gallotti – de energia elétrica
barata,
utilizável
no
desenvolvimento
e
transformação das matérias-primas constituídas em
índices de progresso e bem-estar da coletividade
nacional.
Sr. Presidente, o artigo de Pimentel Gomes,
merece ser meditado por todos os que se interessam
pelas riquezas minerais existentes em nossa Pátria,
ademais,
sugere
os
caminhos
certos,
imprescindíveis, através dos quais atingiremos a
meta desejada, contribuindo para o soerguimento do
meu Estado, digno da atenção de todos nós.

– 615 –
Passo a ler, Sr. Presidente, êsse trabalho de
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
excepcional relêvo:
conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
"A INDUSTRIALIZAÇÃO DO
Continua com a palavra o nobre Senador
RIO GRANDE DO NORTE
Kerginaldo Cavalcanti.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Muito
Há dias, num artigo sôbre o Rio Grande do grato ao nobre Senador Francisco Gallotti, aos
Norte, escrevi não acreditar que o engenheiro Alves eminentes colegas e a V. Exa., Sr. Presidente.
de Souza, presidente da Companhia Hidrelétrica do
Prossigo na leitura:
São Francisco, fôsse contra a eletrificação da
"Faz-se mister saber, antes de se fazerem
província potiguar. Não poderia sê-lo. Se o consumo despesas de centenas de milhões de cruzeiros, se o
de energia é reduzido na província nordestina é Rio Grande do Norte tem possibilidades econômicas,
simplesmente porque quase não há eletricidade. Não se vai aproveitar a energia em seu próprio
se consome o que não existe. Haja eletricidade farta desenvolvimento e no do Brasil. Há uma dúvida a
e barata e as fábricas surgirão, como surgiram em esclarecer: o investimento é ou não econômico? Em
São Paulo e no Rio de Janeiro, como estão surgindo caso positivo, deverá ser feito. Em caso negativo,
no Recife, principalmente após a instalação da não. Os norte-rio-grandenses que se contentem com
gigantesca usina de Paulo Afonso.
um fomentozinho nanico, que nunca os arrancará do
Tinha razão. Publicado o artigo, o engenheiro subdesenvolvimento em que se encontram.
Alves de Souza teve a gentileza de escrever-me.
Ora, sucede que o estudo foi feito, dentro da
Está inteiramente disposto a dar energia à quase rigorosa e impiedosa técnica moderna. As análises,
totalidade do Rio Grande do Norte. Já está tomando os quadros estatísticos e as conclusões enchem um
as primeiras e indispensáveis providências. grosso volume de 414 páginas. Tenho-o sôbre a
Contratou com a Companhia Brasileira de mesa, graças a mais uma gentileza do engenheiro
Engenharia o Plano de Eletrificação do Rio Grande Alves de Souza. Felizmente, os técnicos chegaram à
do Norte. Plano completo, integral, pois inclui o conclusão que o investimento é perfeitamente
estudo econômico que vai servir, antes de entrar na rentável. O Rio Grande do Norte é pobre agora, mas
parte técnica pròpriamente dita.
potencialmente
riquíssimo.
Há
possibilidades
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os econômicas. Há um povo dinâmico, empreendedor,
tímpanos): – Permito-me comunicar ao nobre orador um grande povo. Tôdas as iniciativas importantes
que está finda a hora do Expediente.
fenecem porque falta a estrutura básica
O SR. FRANCISCO GALLOTTI (pela ordem): indispensável – boas estradas de ferro e de
– Sr. Presidente, peço a V. Exa. consulte o Senado rodagem, portos bem aparelhados, açudes e
sôbre se permite a prorrogação da hora do canais de irrigação, energia elétrica abundante e
Expediente, a fim de que o nobre Senador barata. Dêem ao Rio Grande do Norte a estrutura
Kerginaldo Cavalcanti possa terminar suas econômica básica que lhe falta e será tão rico quanto
considerações.
os rincões felizes do Brasil e do mundo. O
O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas
ouvir o requerimento do nobre Senador Francisco está solucionando o problema da perenização
Gallotti.
dos rios e da irrigação. Solucionará mais

– 616 –
depressa se tiver o apoio integral do Congresso
e se o Ministério da Fazenda liberar as verbas
orçamentárias mais oportunarnente. A Companhia
Hidrelétrica do São Francisco eletrificará a província
potiguar. Faz-se mister prolongar e melhorar
as ferrovias e rodovias e construir pelo menos um
pôrto salineiro. A iniciativa privada cuidará de
quase todo o restante, principalmente se não
faltarem orientação técnica e financiamento
adequado.
Conclui a Companhia Brasileira de Engenharia
que a região a eletrificar consumiu, em 1955, 18.600
mil quilowatts-hora. Uma ridicularia humilhante.
Angola, uma colônia africana, produziu 47.500
quilowatts-hora, em 1954. O consumo potiguar na
zona em aprêço subirá, porém, em 1960 a 175.700
mil quilowatts-hora. A indústria e os serviços
industriais consumirão 78,7% do total. A iluminação
pública, 11,2%. A iluminação domicilar 8,2%. O
abastecimento dágua, 1,9%. Mais de dois terços da
energia serão absorvidos pela indústria, o que é
altamente promissor. Criará riquezas. Melhorará de
fato a renda nacional e o padrão de vida. O consumo
"per capita" anual da região mais favorecida,
Mossoró, está avaliado, para 1960, em 557
quilowatts-hora. O atual consumo português pode
ser avaliado em 210 quilowatts-hora. O brasileiro, em
280. A zona Rio-São Paulo consome mais de 1.000.
Em breve consumirá 1.500.
O aumento espetacular do consumo de
energia dever-se-á à instalação de muitas indústrias,
algumas de grande significação econômica para o
Brasil.
A mais importante, será, sem dúvida, a
industrialização da xilita, o minério do tungstênio. Em
vez de exportá-lo, trata-se de beneficiá-lo e
industrializá-lo no Brasil. Serão montadas diversas
grandes fábricas. Talvez as maiores fiquem em
Currais Novos e Santana do Mato. O investimento se
aproximará dos Cr$ 400 milhões.

A indústria salineira, a maior do Brasil, tem
grande futuro. A produção de sal de cozinha, a maior
do Brasil, poderá ser fàcilmente multiplicada.
Ademais, até o presente, os principais subprodutos
do sal – o bromo, o magnésio, o iôdo, o potássio, etc.
ainda não são retirados das águas-mães. É uma
grande riqueza que volta ao mar. Importamos o que
poderíamos ter para o nosso consumo e até para
exportar. Desde que haja energia, instalar-se-ão
diversas fábricas modernas. Em Macau, a
Companhia Comércio e Navegação está construindo
uma salina mecanizada que aproveitará os
subprodutos do sal. Estão sendo investidos Cr$ 200
milhões. Vários empreendimentos semelhantes
estão programados para Mossoró e Grossos. O
investimento de alguns deles somam Cr$ 60 milhões.
O gêsso é outra grande riqueza mineral do Rio
Grande do Norte. Espera energia para ter um
aproveitamento mais completo.
Há diversas outras indústrias programadas,
desde fábricas de papel e de tecidos, às de cimento,
curtumes, alimentos, etc.
Não faltam possibilidades econômicas ao Rio
Grande do Norte. Falta a indispensável estrutura
econômica básica. A energia é o problema mais
importante. A Companhia Hidrelétrica do São
Francisco pode solucioná-lo a contento. Está
cuidando disto. Os Senadores e Deputados
potiguares precisam cerrar fileiras e lutar bravamente
pelas verbas necessárias. Lutem corajosamente.
Não estão pedindo esmola. Não se trata de caridade.
O investimento é altamente conveniente ao Brasil.
Pimentel Gomes.
Sr. Presidente, como se verifica da leitura que
acabo de fazer ao Senado, o Rio Grande do Norte,
tão pobre, é, no entanto tão rico, tão rico que chega
a ser riquíssimo.
Conheço algumas das minas de xilita do meu
Estado, de tal forma portentosas direi mesmo, à flor
da terra, que atiram a xilita em montanhas não só
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para a superfície, como, também, para o subsolo.
Foi a uma dessas riquezas que, em discurso
dos mais interessantes ou aparte dos mais
adequados, referiu-se certa vez o nobre Senador
Fernandes Távora, cuja ausência lamento nesta
ocasião. Declarou S. Exa. que firmas estrangeiras
interessadas na compra dessas jazidas ofereceram
vantagens extraordinárias aos seus donos que, no
entanto, foram, por alguns dêles, sobretudo pelas de
maior nome, orgulhosa e nacionalmente rejeitadas.
No Rio Grande do Norte, nos Municípios de
Currais Novos e Santana do Mato a mineração,
efetuando-se, a princípio por meios rotineiros, já
agora está em vias de uma semi-mecanização, pelo
esfôrço, pela dedicação e pelo entusiasmo dos meus
conterrâneos que ali exercem atividades extrativas.
Estou certo – e já o disse – de que, muito êles
farão, porque ao nordestino não falta iniciativa,
capacidade de trabalho e dedicação ao interêsse
coletivo.
E' preciso, porém, Sr. Presidente, que para lá
se volvam, também, as providências dos órgãos
competentes.
Trata-se de riqueza que não pertence apenas
ao meu Estado, mas a tôda Pátria.
Houve mesmo quem dissesse que o Rio
Grande do Norte, de tão rico que é, está assentado
sôbre u'a mina.
Temos aqui preclaros representantes de outro
Estado, também rico em minerais – Paraíba. Conta
êsse Estado, no seu subsolo, com a produção de
metais raros, metais nobres, que poderiam
perfeitamente contribuir para o engrandecimento de
nossa Pátria; entretanto, a não ser o esfôrço dos
particulares, ainda não se notou a ação do Poder
Público, no sentido de fomentar ou incrementar essa
riqueza, realmente básica para o Brasil.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Com
todo o prazer.
O SR. ABELARDO JUREMA: – V. Exa.
deve conhecer a exploração de minérios
de sua terra, como eu conheço a da

minha. E' de estarrecer como os trabalhadores
extraem essa riqueza: em condições precárias, com
máquinas deficientes, enfim, rústicas, sem qualquer
metodização e racionalização. V. Exa. diz bem,
quando afirma haver falta de assistência de crédito e
que o Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico deve ir até aos trabalhadores dos
minérios e aos proprietários das minas de Santa
Luzia, Picuí e Piancó, fontes inesgotáveis, mas onde
os recursos são insuficientes para uma prospecção
da qual resultem maiores benefícios para o País e
para a própria região.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Agradecido ao Senador Abelardo Jurema pela
brilhante colaboração.
Sr. Presidente, estou aqui numa atitude
exclusivamente patriótica. Não tenho qualquer
ligação com os elementos que, no Rio Grande do
Norte ou nos Estados que convizinham o meu,
exploram as atividades minerais. Sinto-me, pois,
inteiramente à vontade para ocupar esta tribuna e
pedir a atenção do Brasil para essa grande riqueza
que aí está e poderia constituir, para o nosso País,
grande fonte de divisas, pelo menos enquanto não
pudermos explorar, como seria de desejar, o
aproveitamento dêsses metais, de modo que não
nos constituíssemos, apenas, em exportadores de
matérias-primas
e
importadores
de
artigos
manufaturados ou semi-manufaturados.
Bem disse o Senador Abelardo Jurema. Não
há racionalização de trabalho. O que há, de fato – e
neste particular presto homenagem à iniciativa
privada da qual sou apontado como adversário, mas
que tem feito, no limite do possível, o necessário
para desenvolver essa extração e êsse comércio. A
outra parte, substancial para o engrandecimento do
País, deveria ser fomentada através de medidas
sugeridas pelo Ministério da Agricultura, que tem à
sua frente o espírito nobre e brilhante do Sr. Mário
Menegretti, gaúcho interessado no progresso do
País.
Desejaria pedir a atenção do eminente Sr.
Juscelino Kubitschek, Presidente da República, para
o problema, que deveria incluir-se entre os principais.
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O SR. ABELARDO JUREMA: – Permite V.
Exa. outro aparte?
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Com
muito prazer.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Pediria a V.
Exa. estendesse seu apêlo, mas de maneira
veemente, ao Banco do Nordeste, que tem por
finalidade o desenvolvimento da região.
V. Exa. sabe – e é sempre bom repetir – que
impressiona a maneira como trabalhadores
nordestinos extraem da terra a xilita, e o ouro; há
mesmo minas abandonadas por falta de recursos
para se ir às profundidades. Riquezas em potencial
não podem ser exploradas por falta de capital, de
industrialização à altura dos empreendimentos.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Por
enquanto, o Banco do Nordeste não se pode
preocupar com assuntos de fomento da economia. O
que está realizando, no momento, é a mercantilização
comum a todos os estabelecimentos bancários. A
maior parte de capital destinado ao Banco do
Nordeste está circulando em operações lucrativas.
O SR. ABELARDO JUREMA (dirigindo-se
ao orador): – Permite V. Exa. que eu contraparteie o
nobre Senador Argemiro de Figueiredo, para
esclarecer o aparte de S. Exa.?
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Com
todo o prazer.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Conversando
há tempos com um dos Diretores do Banco do
Nordeste, salientei êsse aspecto que o nobre
Senador Argemiro de Figueiredo frisou, aliás, de alta
importância, porque é preciso que o Banco do
Nordeste volte às suas finalidades.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Basta
V. Exa. verificar o Balanço publicado.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Explicou-me
aquêle Diretor a necessidade de o Banco do
Nordeste desenvolver sua Carteira Comercial, porque
seus recursos ainda não podem desenvolver a
planificação para a qual foi criado. Minha estranheza é
igual à do nobre Senador Argemiro de Figueiredo
quanto ao Banco do Nordeste se dedicar à mencantili-

zação, pròpriamente dita, de sua Carteira
Comercial, fazendo empréstimos sob promissórias. A
explicação dada foi essa. Espero, porém, que o
Banco volte a assistir a região dentro do
planejamento.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Utilizando
as
reservas
previstas
pela
Constituição, para os fins destinados pela própria
Constituição.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Muito bem! V.
Exa. tem tôda razão.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sr.
Presidente, honrado com os apartes, proferidos por
dois eminentes paraibanos, Senadores Argemiro de
Figueiredo e Abelardo Jurema, incorporo-os a esta
modesta oração, lhes junto a minha voz. Daqui
dirijo apêlo à direção superior do Banco do
Nordeste, para que se integre na sua verdadeira
função e contribua para o desenvolvimento das
riquezas potenciais da industrialização daquela
zona. Com isso, estará, não só realizando as suas
finalidades, como trabalhando para o fortalecimento
de nossa Pátria.
O SR. ABELARDO JUREMA: – V. Exa.
permite que o interrompa novamente?
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Pois
não.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Ouvi um
observador em Pernambuco exclamar que o
problema do Nordeste não é, pròpriamente, o da
falta dágua; o problema, maior que a própria sêca, é
falta de crédito para estimular a economia ainda em
desenvolvimento.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não
deixa de ter razão, meu nobre colega.
Quando cheguei a esta Casa, como Senador,
num discurso proferido àquele tempo, eu,
orgulhosamente, salientei que os homens do
Nordeste, ao contrário do que apregoavam, eram
cheios de iniciativa, cheios de coragem.
Não é possível, Senhor Presidente, que o fruto
de um trabalho de quatro e cinco anos se perca num
só ano. E por quê se perde? Pelo descaso, pela
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incúria, pela incompetência criminosa dos órgãos
responsáveis pela reabilitação econômica do
Nordeste.
V. Exa. disse muito bem, meu nobre colega
Senador Abelardo Jurema. Quando um sertanejo do
Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Ceará, ou de
Pernambuco, enfim, dos Estados do Nordeste,
dispõe de meios, dispõe de poupanças, ou de
qualquer economia, muitas vêzes sacrifica o bemestar de sua mulher, de sua filha, portanto, de sua
família, para incorporar êsses pequenos recursos ao
solo, dotando-os de melhoramentos que não
redundarão em seu benefício porque serão,
sobretudo, para tôda a coletividade nordestina.
Representa êsse gesto, Senhor Presidente,
alta capacidade de abnegação característica do
homem do Nordeste. Para êle, tenho, muita vez,
altanado minha voz desta tribuna, solicitado ao
Poder Público suas vistas, não para que lhe faça
caridade, mas, para soerguimento da região, com
que se dará ao Brasil aquelas grandes possibilidades
que lhe estão reservadas.
Senhor
Presidente,
vou
terminar
as
considerações que fiz em tôrno do meu Estado, com
a assistência generosa dos meus colegas da
Paraíba, e também do nobre Senador Francisco
Gallotti, representante do Estado de Santa Catarina,
que conhece bem o Rio Grande do Norte, porque ali
prestou relevantes serviços; Sua Excelência,
conhecedor dos nossos Portos, e das nossas
necessidades, sabe do que ali existe: conheceu de
visu, enquanto ali estêve, o que significa o sol do
meu Estado, para o Brasil. Nunca perdeu de vista
minha terra; conhece, também, o aspecto que estou
focalizando, revelador de que o pequena Estado
Nordestino poderia, nesta hora, melhor apreciado,
melhor estudado, melhor planejado e melhor
encaminhado, ter um papel dos mais importantes na
nossa economia.
Senhor Presidente, a energia de São
Francisco constituiu uma das perguntas, maliciosa,
talvez, confesso, de minha parte, a revez de
uma revista dirigida ao então Presidente Café Filho,
em que eu interpelava sôbre a possibilida-

de da extensão das linhas do São Francisco até a
economia do Rio Grande do Norte.
Êsse problema complexo, porém, só nesta
hora poderia dar margem a uma resposta
satisfatória, conforme acabamos de verificar pelo
trabalho do eminente engenheiro Alves de Sousa,
criticado de maneira construtiva pelo ilustre
agrônomo, Senhor Pimentel Gomes.
Espero, portanto, que a União possa volver
suas vistas para o Rio Grande do Norte. Declaro,
ainda, para conhecimento do meu preclaro e ilustre
amigo, Senhor Pimentel Gomes, que a convite do
Governador Dinarte Mariz, com a presença dos
representantes do meu Estado, solicitamos do
Senhor Juscelino Kubitschek, Presidente da
República, sua clarividente atitude no sentido de
que o Rio Grande do Norte seja beneficiado com a
linha de extensão da energia do São Francisco: e
ouvimos de Sua Excelência o asseguramento de
que o meu Estado irá ser atendido; nessa
esperança nos mantemos e aqui estaremos
indefectìvelmente para reclamar a providência, de
fato merecedora das vistas de Sua Excelência e de
sua atitude patriótica.
Permita-me
V.
Exa.,
Sr.
Presidente,
ouvir agora um aparte do Senador Abelardo
Jurema.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Em
todos os municípios do nordeste, há uma "frisson"
em tôrno da energia de Paulo Afonso. Todos
os municípios da Paraíba, posso dizer assim,
pedem e clamam pela energia de Paulo Afonso,
tal a ação redentora daquela companhia na
nossa região, e tem-se, em nossos Estados, a
impressão de que, dentro dessa programação de
trabalho, o Nordeste chegará àquela fase
prognosticada pelo nobre Senador Francisco Galloti
– de energia para desenvolvimento de suas
riquezas.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Com
êsse fecho de ouro, Senhor Presidente, termino
minhas considerações. (Muito bem; muito bem.
Palmas).
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O SR. PRESIDENTE: – Firmado por vários mílias do nosso Estado, à qual pertence e tanto
Senhores Senadores, vai ser lido Requerimento que honra Vossa Excelência, Senhor Presidente.
se encontra sôbre a mesa.
Político dos mais eminentes, nesses
É lido o seguinte:
últimos trinta anos na vida de minha Província,
exerceu o extinto as funções de Prefeito do velho
REQUERIMENTO Nº 251, DE 1957
Município de Penedo, centro de suas atividades
políticas, donde se irradiaram por tôda a margem
Por motivo do falecimento do Doutor Hermilo alagoana do São Francisco, abarcando a
de Freitas Melro, cidadão ilustre, que relevantes Província.
serviços prestou ao país e ao Estado de Alagoas, em
Várias vêzes Deputado e Senador Estadual;
vários postos destacados que exerceu, entre os Vice-Governador e Governador, por largo espaço de
quais os mandatos de Senador Estadual, Deputado tempo, elegeu-se, também, Deputado Federal, em
Federal, em diversas legislaturas, Vice-Governador e inúmeras legislaturas.
Interventor Federal, daquela unidade da Federação,
Quando da Campanha da Aliança Liberal, o
requeremos, com fundamento no artigo 125, Estado de Alagoas, como todo o Brasil, viu-se
parágrafo único, letra b, do Regimento Interno, sejam agitado pelo movimento, o Doutor Freitas Melro
tributadas as seguintes homenagens à sua memória: destacou-se como um dos líderes, em nossa terra.
a) inserção em ata de voto de profundo pesar Em decorrência, ao triunfar a Revolução de 1930,
pelo seu desaparecimento;
foi nomeado Interventor Federal, do Estado de
b) apresentação de condolências à família e Alagoas.
ao Estado de Alagoas, através do chefe de seu
Dirigiu e administrou a terra alagoana, por
Poder Executivo.
longo período, deixando traços admiráveis da sua
Sala das Sessões, 28 de junho de 1957. – Rui
passagem na chefia do Executivo Estadual, pela
Palmeira. – Daniel Krieger. – Argemiro de
honestidade de conduta, pela serenidade, firmeza e
Figueiredo. – Frederico Nunes. – Francisco Gallotti. –
clarividência de espírito.
Gilberto Marinho. – Cunha Mello. – Fausto Cabral. –
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Permite V.
Ary Vianna. – Mem de Sá. – Ezechias da Rocha. –
Exa.
um
aparte?
João Villasbôas. – Juracy Magalhães. – Gaspar
O SR. RUI PALMEIRA: – Pois não.
Velloso. – Sérgio Marinho. – Remy Archer. –
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Permita-me
Victorino Freire.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o incorporar às considerações de Vossa Excelência
a palavra de minha admiração e saudade pelo
Requerimento.
O SR. RUI PALMEIRA (para endaminhar a Doutor Freitas Melro. Sua morte constituiu, de
votação) * : – Senhor Presidente, não posso deixar fato, grande perda para as Alagoas. Como médico,
de exprimir o pesar da minha gente diante do foi um sacerdote da medicina; como pai, chefe
desaparecimento do preclaro alagoano, Doutor de família e cidadão, um modêlo; como político,
foi sempre um padrão. Por tôdas estas razões,
Hermilo de Freitas Melro.
É para os alagoanos, motivo de dor, ver mereceu êle sempre a admiração e o respeito
cessar a existência do cidadão dos mais ilustres, da dos seus patrícios, seu desaparecimento consterna
todo o Estado. Desejo, pois, fique gravada,
sua paisagem humana.
Foi
o
Doutor
Hermilo
de
Freitas no discurso do nobre colega, a palavra da
Melro, chefe de uma das mais dignas fa- minha admiração e, sobretudo, a saudade do velho
amigo, do velho colega, que desaparece da
vida, deixando um vácuo na sociedade das
__________________
Alagoas.
* Não foi revisto pelo orador.

– 621 –
O SR. RUI PALMEIRA: – Agradeço o aparte
de V. Exa.
Quando se interrompeu a vida democrática na
nossa pátria em 1937, o Doutor Freitas Melro se
enfileirava entre os que resistiram ao regime de
fôrça, então implantado no Brasil.
Em 1945, voltou à atividade política, sendo um
dos fundadores da União Democrática Nacional em
Alagoas, em cuja presidência estêve investido,
dando ao nosso Partido direção das mais
autorizadas e patrióticas.
Já há algum tempo, a idade o afastara
da política. Recolhera-se, então, ao convívio dos
seus.
Na velha cidade de Penedo, tão sua amada,
viveu os últimos dias, contemplando a paisagem que
tanto o seduzira, durante tôda a vida.
Nunca, porém, perdeu aquêle interêsse pelos
seus concidadãos, pelos destinos da sua gente que
tanto o preocupava.
No momento em que nos chega a notícia
do seu desaparecimento, quero, da tribuna
desta Casa, levar ao povo alagoano o nosso
pesar.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. RUI PALMEIRA: – Com todo o prazer.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Junte V. Exa.
ao pesar do povo alagoano o do paraibano e de
todo o Nordeste. Há tal comunhão de pensamento
entre a nossa gente, que um homem público
de Alagoas, Pernambuco ou Ceará, que tenha
prestado à sua terra serviços relevantes, merece a
admiração não só do povo do seu Estado, mas de
todos os nordestinos. Neste particular V. Exa.
pode transmitir as condolências de todo o povo
nordestino. V. Exa. tem autoridade para o fazer
e eu para solicitar do nobre colega que associe
a essa homenagem de pesar o pensamento
de profundo sentimento do Partido Social
Democrático.
O SR. RUI PALMEIRA: – Senhor Presidente,
essa manifestação com a qual se solidarizaram os
que integram esta Casa, é justa, absolutamente pro-

cedente. Perde o Estado de Alagoas, com a morte
do Dr. Freitas Melro, uma das figuras mais
eminentes.
Temos certeza de que não apenas V. Exa.,
Senhor Presidente, que a êle era ligado pelos laços
do sangue e de uma profunda amizade, não apenas
aquêles que integram a ilustre família Freitas Melro,
mas todos os alagoanos encheram-se de pesar pela
perda de quem foi, na nossa terra, exemplo pelo seu
espírito público, pela sua combatividade, dignidade e
honestidade. É um dêsses raros exemplos de
homem público que desaparece, deixando saudade,
lamentos pela sua falta, mas, sobretudo, legando às
gerações, presente e futura, o exemplo – admirável
exemplo – de quem soube ser grande no meio do
seu povo. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o
Requerimento.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
A Mesa, obediente à deliberação do Plenário,
fará as comunicações e adotará as mais
providências constantes do Requerimento.
Pelo nobre Senador Attílio Vivacqua foi
justificado da tribuna Projeto de Lei que, pelo número
de assinaturas que contém, está devidamente
apoiado. (Pausa).
É lido e despachado às Comissões de
Constituição e Justiça, de Economia e de Finanças,
o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 21, DE 1957
Regula a prestação de alimentos provisionais
às vítimas de acidentes pessoais de transporte e a
seus beneficiários, e estabelece outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Nos casos de acidente de
responsabilidade
das
estradas
de
ferro
e
das
demais
emprêsas
que
exploram
o transporte público de pessoas, exceto
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as de aviação, prestarão elas, na forma da presente
lei, ao passageiro acidentado ou a seus
beneficiários, alimento provisional, desde o dia do
acidente até à data da liquidação amigável ou judicial
da respectiva indenização.
Art. 2º Considera-se acidente, para fins desta
lei, tôda lesão corporal, perturbação funcional ou
mental, ou doença, produzida por fato imprevisto e
alheio à vontade da vítima e de que resulte a morte,
suspensão ou limitação permanente ou temporária,
total ou parcial, da sua capacidade de trabalho.
Art. 3º Os alimentos provisionais regulados
nesta Lei compreenderão:
a) despesas de tratamento médico-hospitalar
ou ambulatório e as de aparelhos de prótese até o
total máximo de Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros);
b) – pensão nunca inferior ao salário-mínimo da
região, zona ou subzona, acrescido da parcela
correspondente à educação, e nem superior ao
dôbro dêsse salário.
§ 1º Observando o disposto neste artigo, a
pensão será equivalente a 75% da remuneração
percebida pelo acidentado quando verificar-se a
morte ou invalidez total, e, arbitrada segundo o grau
de redução da capacidade, quando se tratar de
invalidez parcial.
§ 2º Se o passageiro não perceber
remuneração, a pensão será arbitrada, tomando-se
como base a despesa média da vítima e das
pessoas sob sua dependência, com alimentação,
habitação, vestuário, higiene, transporte e educação,
atendido o limite fixado neste artigo.
Art. 4º O Juiz poderá reduzir o valor dos
alimentos provisionais ou denegá-los, tendo em vista
o ressarcimento proveniente do seguro instituído
pela emprêsa transportadora, as condições
econômicas e o grau de necessidade do acidentado
ou de seus beneficiários.
Art. 5º O valor do seguro contra risco pessoal
de transporte feito pelas emprêsas, será computado
para os efeitos desta lei, depois de efetivamente
regulada a respectiva liquidação pela emprêsa
seguradora.

Art. 6º A pensão alimentar será paga até o
décimo dia do mês subseqüente ao vencido e as
despesas de tratamento, dez dias após a publicação
da sentença que as arbitrar.
Parágrafo único. A impontualidade no
pagamento importa automàticamente no acréscimo
de 25% (vinte e cinco por cento) sôbre a quantia
devida, sem prejuízo dos juros de mora e sujeitará a
emprêsa transportadora à multa de Cr$ 500,00
(quinhentos cruzeiros) e de Cr$ 1.000,00 (mil
cruzeiros) a Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) nas
reincidências. A multa será imposta pela autoridade
competente, processada e cobrada na forma da
legislação em vigor.
Art. 7º É vedado o pagamento antecipado de
pensão por período superior a três meses.
Parágrafo único. Não se aplica essa proibição
em casos de consignação judicial cuja respectiva
importância será, porém, levantada com observância
dêste artigo.
Art. 8º O crédito resultante da obrigação do
prestar alimento provisional é privilegiado nos
têrmos do artigo 97 do Decreto-lei nº 7.036,
de 10 de novembro de 1944, respeitada a
preferência estabelecida no parágrafo único dêsse
artigo.
Art. 9º A definição de beneficiários e de
seus direitos; as providências facultadas à
emprêsa quando a vítima fôr desidiosa no
tratamento médico ou recusar-se a submeter-se
a êsse tratamento; os deveres de médico que
a tiver sob seus cuidados e, a fixação do
grau de incapacidade, são regidos para os
efeitos desta Lei e no que tiverem sido por
êle alterada, pelas disposições aplicáveis do
Decreto-lei nº 7.036, de 10 de novembro de 1944,
com as modificações decorrentes da legislação
posterior.
Parágrafo único. Consideram-se beneficiários
os filhos nascidos até 300 dias após o acidente.
Art. 10. A providência regulada por
essa
lei
se
inclui
entre
as
medidas
preventivas a que se refere o Título I,
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do Livro V do Código de Processo Civil, e obedecerá
às disposições dêsse Título no que tiverem sido
modificadas por esta Lei.
Parágrafo único. O pedido, quando não foi
requerido como medida preparatória de razão
principal, deverá ser formulado no início da lide, sob
pena de decadência do direito, e processado em
autos apensos.
Art. 11. Ocorrido o acidente, se não houver
acôrdo sôbre a prestação de alimentos provisionais,
o interessado requererá a medida ao Juiz
competente para conhecer da respectiva ação de
indenização, proposta com fundamento no acidente
de transporte.
§ 1º Os prazos determinadas no Código de
Processos para exames periciais e quaisquer outras
diligências, assim como para proferir a sentença
serão reduzidos à metade.
§ 2º A petição inicial indicará a espécie ou
natureza do acidente, lugar e data em que ocorreu, e
demais circunstâncias que lhe sejam inerentes, e
será conforme o caso, acompanhada dos seguintes
documentos: a) certidão de óbito; b) Certidão do
laudo pericial procedida no respectivo inquérito, e na
falta dêste, de atestado médico com especificação
sôbre o acidente; c) certidão de casamento; d)
certidão do nascimento dos filhos menores; e)
declaração dos rendimentos do acidentado e de seu
beneficiário, especificando as respectivas fontes e os
encargos de família; f) comprovante das despesas
de hospitalização, de tratamento médico e de entêrro.
§ 3º Omitindo a petição inicial qualquer dos
requisitos mencionados no parágrafo anterior, o Juiz,
quando julgar que não poderão êstes ser
preenchidos na instrução do processo, marcará para
êsse fim prazo nunca excedente de dez dias salvo a
dilatação dêsse prazo por motivo de fôrça maior.
Art. 12. Na audiência inicial de ação de
indenização, o Juiz proporá conciliação. Não
havendo acôrdo, prosseguirá a instrução processual.
Art. 13. Ao autor incumbe provar apenas o
contrato de transporte e o acidente verificado no
curso dêste.

§ 1º O contrato de transporte provar-se-á, para
os efeitos dessa lei, por presunções e demais provas
admitidas em direito.
§ 2º A culpa da emprêsa sòmente poderá ser
elidida mediante provas admitidos no artigo 17 do
Decreto Legislativo, número 2.681, de 7 de
dezembro de 1912.
Art. 14. Independem de homologação judicial
os acôrdos de que cogita o artigo 12, para a
prestação de alimentos provisionais, observando-se
quando
houver
interessados
incapazes
as
disposições do artigo 80 e seus parágrafos, do
Código de Processo Civil.
Art. 15. Tanto as sentenças proferidas
quanto aos acôrdos concluídos, por fôrça desta lei,
poderão ser modificados ou revogados, na sentença
final da causa, e no curso desta, nas seguintes
casos:
a) quando a incapacidade atenuar-se, repetirse ou agravar-se, ou vier a falecer a vítima em
conseqüência do acidente;
b) quando verificar-se êrro fundamental do
cálculo na determinação da incapacidade que servir
de base à sentença ou acôrdo.
Parágrafo único. O procedimento judicial para
a providência facultada nas hipóteses das alíneas "a"
e "b" dêste artigo, obedecerá a forma prescrita no
artigo 11.
Art. 16. O pagamento de quantia fixada
"ex vi" desta lei, por sentença ou acôrdo, poderá,
a requerimento ou "ex offício", ser ordenado
nos têrmos do artigo 922 do Código de Processo
Civil.
Art. 17. Compensam-se no arbitramento da
indenização resultante do acidente, as importâncias
pagas pela emprêsa por fôrça desta lei.
Art. 18. São isentos de impôsto de sêlo e taxas
federais os atos processuais e quaisquer
declarações e documentos, inclusive as obrigações
nêle previstas, especialmente destinados a produzir
prova em juízo ou fora dêle, para fins desta lei.
Art.
19.
Quem,
para
os
efeitos
da alínea "e", do artigo 11, prestar de-
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claração falsa, responderá pelo crime previsto no
artigo 299 do Código Penal.
Art. 20. Os filhos menores e quaisquer outras
pessoas incapazes que vivam sob a dependência da
vítima, terão preferência, no caso de morte ou
invalidez permanente desta, para internação em
estabelecimentos públicos de ensino e de
assistência, assim como nos estabelecimentos
particulares desta natureza subvencionados pela
União ou autarquias federais.
Parágrafo único. Para o cumprimento do
disposto neste artigo os responsáveis pela direção
de tais estabelecimentos, logo que tiverem
conhecimento
do
acidente,
comunicarão
à
administração da emprêsa e ao Juiz de Menores
competentes, as vagas disponíveis nesses institutos.
Art. 21. Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Sala das Sessões, em 28 de junho de 1957. –
Attílio Vivacqua. – Sá Tinoco. – Fausto Cabral. –
João Villasbôas. – Victorino Freire. – Gomes
de Oliveira. – Ezechias da Rocha. – Abelardo
Jurema.
O SR. PRESIDENTE: – Em 9 de abril do
corrente ano foi aprovado o Requerimento número
87, de 1957, do Senhor Attílio Vivacqua e mais 32
Senhores Senadores, no sentido da criação de uma
Comissão Mista, de 5 Senadores e 5 Deputados,
para estudar o problema do inquilinato e afinal propor
as necessárias medidas legislativas.
Em conseqüência, a Mesa se dirigiu à da
Câmara dos Deputados, em ofício de 10 do
mesmo mês, pedindo fôsse consultada a outra
Casa do Congresso sôbre se concordava com a
iniciativa.
Em 20 do corrente mês foi publicado no
"Diário do Congresso Nacional", (Seção I), o ato de
aquiescência da Câmara dos Deputados, tendo em
26 sido designados para representarem aquela
Casa, na referida Comissão, os Senhores Deputados
Badaró Júnior, João Menezes, Tarcísio Maia, Abguar
Bastos e Chagas Freitas.

Resta ao Senado escolher os seus
representantes, o que se deverá fazer por meio de
eleição, de acôrdo com o disposto no parágrafo 3º do
artigo 37 do Regimento Interno.
A Mesa fará constar a matéria da Ordem do
Dia da próxima sessão.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara,
nº 150, de 1956, que dispõe sôbre a promoção de
Oficiais da Reserva não remunerada das Fôrças
Armadas, que cooperarem no esfôrço de guerra do
Brasil, tendo Pareceres contrários (números 488 e
489, de 1957), das Comissões: de Segurança
Nacional e de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
a discussão. (Pausa).
Encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam o
Projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está rejeitado.
É o seguinte o Projeto rejeitado que vai ao
Arquivo:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 150, DE 1956
(Nº 3.394-D-1953, na Câmara dos Deputados)
Dispõe sôbre a promoção de Oficiais da
Reserva não remunerada das Fôrças Armadas, que
cooperaram no esfôrço de guerra do Brasil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam extensivos os benefícios do
Decreto-lei número 1.156, de 12 de julho de 1950,
para o efeito de promoção ao pôsto imediato, a
todos os Oficiais da Reserva não remunerada das

– 625 –
Fôrças Armadas, que cooperaram no esfôrço de
guerra do Brasil, como convocados para o serviço
ativa do Exército, Marinha e Aeronáutica.
Parágrafo único. Essa promoção abrange
também os Oficiais da Reserva não remunerada das
Fôrças Armadas agraciados com a medalha de
guerra.
Art. 2º As promoções serão processadas a
requerimento dos interessados, através dos
Quartéis-Generais das Fôrças Armadas, nos
Estados, que encaminharão aos respectivos
Ministérios, sem prejuízo das promoções normais a
que têm direito.
Art. 3º As disposições desta lei não são
aplicáveis aos oficiais da Reserva não remunerada
que ingressaram definitivamente nos Quadros da
Ativa das Fôrças Armadas.
Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Será feita
comunicação à Câmara dos Deputados.

niência, em face do Projeto da nova Lei de Tarifas,
em tramitação na Câmara dos Deputados, e bem
assim informe quais as mercadorias de que trata o
artigo 2º do referido Projeto, retiradas das
Alfândegas, sob têrmos de responsabilidade, pelo
SAPS,
diligência
essa,
que
consideramos
imprescindível ao esclarecimento, estudo, discussão
e votação da matéria.
Sala das Sessões em 28 de julho de 1957. –
Carlos Lindenberg – João Mendes – Júlio Leite –
Lourival Fontes – Mem de Sá – Onofre Gomes – Ary
Vianna – Ezechias dia Rocha.
O SR. PRESIDENTE: – Em obediência ao
voto do Plenário, retiro o Projeto da Ordem do Dia, a
fim de aguardar se cumpra a diligência requerida.

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara,
nº 60, de 1957, que autoriza o Poder Executivo a
abrir, pelo Ministério da Guerra, o crédito especial de
Cr$ 193.906,30, destinado a atender às despesas
com ereção de um Panteão em Maceió, Estado de
Alagoas, tendo Parecer favorável, sob número 477,
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara, de 1957, da Comissão de Finanças.
nº 231, de 1956, que isenta de direitos, impostos
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
de consumo e taxas aduaneiras os gêneros
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
alimentícios de primeira necessidade importados
pelo Serviço de Alimentação da Previdência Social, e a discussão. (Pausa).
Encerrada.
dá outras providências, tendo Pareceres favoráveis:
Em votação.
(números 493, 494 e 495, de 1957), das Comissões:
Os Senhores Senadores que aprovam o
de Constituição e Justiça; de Economia e de
Projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Finanças.
Está aprovado.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa um
É o seguinte o Projeto aprovado que vai a
Requerimento que vai ser lido.
sanção:
É lido e aprovado o seguinte:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
REQUERIMENTO Nº 252, DE 1957
Nº 60, DE 1957
Nos têrmos dos artigos 126, letra f, e 155, (Nº 1.571-B, de 1956, na Câmara dos Deputados)
letra d, do Regimento Interno, requeremos
adiamento da discussão e votação do PLC, 231,
Autoriza o Poder Executivo a abrir,
de 1956, a fim de que sôbre êle seja ouvido pelo Ministério da Guerra, o crédito especial
o Ministério da Fazenda quanto à sua conve- de
Cr$
193.906,30
destinado
a
aten-
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Senhor Presidente, quero valer-me do
der às despesas com ereção de um Panteão em
Maceió, Estado de Alagoas.
momento para dizer mais algumas palavras.
Venho congratular-me com o ilustre educador e
O Congresso Nacional decreta:
pedagogista, Dr. J. Ribas da Costa, pela alta distinção
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a que lhe conferiu a Academia Brasileira de Letras,
abrir, pelo Ministério da Guerra, o crédito especial outorgando-lhe o primeiro prêmio – Prêmio Francisco
de Cr$ 193.906,30 (cento e noventa e três mil, Alves – do concurso de Monografias sôbre o melhor
novecentos e seis cruzeiros e trinta centavos) em modo de divulgar o Ensino Primário no Brasil,
refôrço do crédito especial de Cr$ 2.000.000,00 alcançado com seu seguro e aplaudido trabalho –
(dois milhões de cruzeiros) autorizado pela Lei Educação Fundamental pelo Rádio. Ao compartilhar
número 1.866, de 26 de maio de 1953, e destinado a das homenagens que marcam tão significativamente
atender às despesas com ereção de um Panteão em a conquista dessa láurea, evoco, emocionado, os
Maceió, Estado de Alagoas, para onde serão gloriosos dias de estudos, de labores e de
transladados os restos mortais dos Marechais entusiasmo, da plêiade de professôres do Estado do
Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto e do Doutor Espírito Santo, dentre êles, o Dr. J. Ribas da Costa,
Tavares Bastos.
que comigo colaboraram na antiga Secretaria de
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua Instrução Pública, na obra pioneira ali empreendida
publicação.
para a implantação da Escola Ativa em nosso País, e
Art. 3º Revogam-se as disposições em enaltecido no julgamento dos representantes da
contrário.
pedagogia moderna em nossa Pátria e no exterior,
O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a onde a consagrou, sob sua excelsa autoridade, o
matéria constante do Avulso da Ordem do Dia.
grande pedagogo Adelpho Ferriére.
Tem a palavra o nobre Senador Attílio
Rendo, assim, nesta oportunidade, o tributo do
Vivacqua, orador inscrito.
meu reconhecimento e admiração ao magistério
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Senhor capixaba, confiante na capacidade, no devotamento
Presidente, Cachoeiro de Itapemirim, a formosa e e no patriotismo com que deseja servir à causa da
dinâmica metrópole da economia e da cultura educação nacional. (Muito bem! Muito bem!)
capixaba, comemora, amanhã, a data magna do
O SR. PRESIDENTE: – Não há outros
Município, na tradicional festa cívica em que, num oradores inscritos.
ambiente de confraternização, de saudade e de
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
esperanças, se homenageia o Cachoeirense sessão, designando para a de segunda-feira, a
ausente.
seguinte:
Neste ano, êsse alto e afetuoso preito de
amizade e admiração recai no ilustre brasileiro, o
ORDEM DO DIA
consagrado vulto da ciência médica, generoso
benfeitor dos humildes, Dr. Darcy Monteiro, atual
Ordem do Dia da Sessão de 1 de julho de 1957
Secretário da Saúde do Distrito Federal.
Ao associar-me a êsse justo preito, dirijo ao
(Segunda-feira)
nobre, progressista e vibrante povo cachoeirense,
cordial e calorosa mensagem que, embora singela,
Eleição dos representantes do Senado (5) na
julgo traduzir também o sentimento da bancada Comissão Mista para Estudos do Problema do
espírito-santense e desta Casa.
Inquilinato, criada em virtude do Requerimento nº 89,
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de 1957, com o assentimento da Câmara dos
Deputados (Resolução número 97, de 1957).
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara,
número 377, de 1953, que dispõe sôbre recursos
financeiros para os Serviços de Alimentação de
Previdência Social e Serviço de Assistência Médica
Domiciliar de Urgência, tendo Pareceres: da Comissão
de Constituição e Justiça, sob número 1.368, de
1955, pela constitucionalidade; da Comissão de
Economia, sob número 1.369, de 1955, favorável;
da Comissão de Finanças, sob números 1.370, de
1955 e 496, de 1957, o primeiro favorável e o segundo

reformando o seu pronunciamento anterior, para
propor a rejeição do Projeto.
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara,
número 30, de 1957, que concede pensão aos netos
dos veteranos das Campanhas do Paraguai e
Uruguai, tendo Pareceres contrários (números 473 e
474, de 1957) das Comissões: de Constituição e
Justiça, com voto em separado do Senador Lourival
Fontes, e de Finanças.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 16 horas e 25
minutos.
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Argemiro de Figueiredo e Sylvio Curvo
..................................................................255,
– Ns. 465, 466 e 467, de 1957,
das Comissões de Constituição e Justiça,
de Legislação Social e de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei do Senado nº
10, de 1954. Relatores: Srs. Lourival
Fontes, Ruy Carneiro e Fausto Cabral
..................................................................316,
– Ns. 468 e 469, de 1957, das Comissões de
Constituição e Justiça e de Finanças.
Relatores: Srs. Carlos Lindenberg e Lourival
Fontes.......................................................318,
– Ns. 470, 471 e 472, de 1957, das
Comissões de Constituição e Justiça, de
Economia e de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 12, de 1957. Relatores: Srs.
Daniel Krieger, Gomes de Oliveira e
Lutterbach Nunes......................................320,
– Ns. 473 e 474, de 1957, das Comissões de
Constituição e Justiça e de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 1957.
Relatores: Srs. Argemiro de Figueiredo e
Juracy Magalhães..................................321,
– Nº 475, de 1957, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 31, de
1957. Relator: Sr. Ary Vianna..........................
– Nº 476, de 1957, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 58, de
1957. Relator: Sr. Ary Vianna..........................
– Nº 477, de 1957, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 60, de
1957. Relator: Sr. Ary Vianna..........................
– Ns. 478 e 479, de 1957, das Comissões
de Constituição e Justiça e de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara
nº 61, de 1957. Relatores: Srs. Argemiro
do Figueiredo e Lameira Bittencourt
..................................................................324,
– Ns. 480 e 481, de 1957, das Comissões
de
Constituição
e
Justiça
e
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– XXIII –
de Finanças, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 78, de 1957. Relatores: Srs.
Lourival Fontes e Juracy Magalhães........326,
– Nº 482, de 1957, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº
79, de 1957. Relator: Sr. Lutterbach Nunes ...
– Nº 483, de 1957, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº
87, de 1957. Relator: Sr. Lutterbach Nunes ...
– Nº 484, de 1957, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº
95,
de
1957.
Relator:
Sr.
Fausto
Cabral..............................................................
– Ns. 485, 486 e 487, de 1957, das
Comissões de Transporte, Comunicações e
Obras Públicas, de Economia e de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 117, de
1956. Relatores: Srs. Francisco Gallotti,
Juracy Magalhães e Vivaldo Lima ...329, 331,
– Ns. 488 e 489, de 1957, das Comissões de
Segurança Nacional e de Finanças.
Relatores: Sr. Caiado de Castro e Ary
Vianna.......................................................341,
– Ns. 490, 491 e 492, de 1957, das
Comissões de Constituição e Justiça, de
Economia e de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 160, de 1956. Relatores:
Srs. Ruy Carneiro, Carlos Lindenberg e
Juracy Magalhães............................................
– Ns. 493, 494 e 495, de 1957, das
Comissões de Constituição e Justiça, de
Economia e de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 231, de 1956. Relatores:
Srs. Ruy Carneiro, Alô Guimarães e Juracy
Magalhães................................................344,
– Nº 496, de 1957, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº
377, de 1953. Relator: Sr. Juracy
Magalhães.......................................................
– Ns. 497 e 498, de 1957, das Comissões de
Constituição e Justiça e de Finanças, sôbre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 37, de 1956.
Relatores: Sr. Gaspar Velloso e Julio Leite .346,
– Ns. 499 e 500, de 1957, das Comissões de
Constituição e Justiça e de Finanças, sôbre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 56, de
1956. Relatores: Srs. Rui Palmeira e Ary
Vianna.......................................................347,
– Ns. 501 e 502, de 1957, das Comissões de
Constituição e Justiça e de Finanças, sôbre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 89, de 1954.
Relatores: Srs. Daniel Krieger e Othon
Mader........................................................439,
– Ns. 503 e 504, de 1957, das Comissões de
Constituição e Justiça e de Serviço Público,
sôbre o Projeto de Lei do Senado 3, de 1956.
Relatores: Srs. Daniel Krieger e Mem de Sá...
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– Nº 505, de 1957, da Comissão de Redação,
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 5,
de 1957. Relator: Sr. Nelson Firmo..................
– Nº 506, de 1957, da Comissão de Serviço
Público, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº
61, de 1957. Relator: Sr. Prisco dos Santos....
– Nº 507, de 1957, da Comissão de Redação,
sôbre o Projeto de Resolução nº 10, de 1957..
– Nº 508, de 1957, da Comissão de
Constituição e Justiça, sôbre o Projeto de Lei
da Câmara nº 88, de 1957. Relator: Sr.
Abelardo Jurema..............................................
– Nº 509, de 1957, da Comissão de
Constituição e Justiça, sôbre o Projeto de
Resolução nº 15, de 1957. Relator: Sr.
Argemiro de Figueiredo....................................
– Nº 510, de 1957, da Comissão de
Constituição e Justiça, sôbre o Memorial nº 2,
de 1957. Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo.
– Nº 511, de 1957, da Comissão de Redação,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 83, de
1956. Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo......
– Nº 512, de 1957, da Comissão de
Legislação Social, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 293, de 1956. Relator: Sr. Sylvio
Curvo................................................................
– Nº 513, de 1957, da Comissão de Redação,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 62, de
1957. Relator: Sr. Gaspar Velloso...................
– Nº 514, de 1957, da Comissão de Redação,
sôbre o Projeto de Lei do Senado nº 61, de
1950. Relator: Sr. Rodrigo Lobo......................

Págs.
374
374
404

567

567
568
596

596
597
597

PENSÃO
Projeto de Lei da Câmara nº 355, de 1956,
que concede – especial às filhas viúvas do
guarda aduaneiro Manuel José de Oliveira,
discurso do Sr. Lima Guimarães......................

13

PENSIONISTAS
Lendo memorial recebido dos – do IPASE;
discurso do Sr. Abelardo Jurema.....................

422

PETRÓLEO
O problema do –; discurso do Sr. Juracy
Magalhães........................................................
Idem, discurso do Sr. Gaspar Velloso..............

423
478

PIMENTEL GOMES
Lendo artigo do Sr. – sôbre a industrialização
do Rio Grande do Norte; discurso do Sr.
Kerginaldo Cavalcanti......................................

613

PLÁCIDO OLÍMPIO DE OLIVEIRA
Pesar pelo falecimento do Sr. –; discurso do
Sr. Gomes de Oliveira......................................
Idem, discurso do Sr. Othon Mader.................

157
158

– XXIV –
PLANO DE VALORIZAÇÃO
Apresentando projeto que institui o – das
ilhas da Trindade e Martin Vaz; discurso do
Sr. Attilio Vivacqua..........................................
A atuação do Superitendente do – econômica
da Amazônia; discurso do Sr. Lameira
Bittencourt.......................................................
POLÍTICA
O movimento de pacificação – nacional;
discurso do Sr. Rui Palmeira...........................
PÔRTO RICO
A luta do povo de – pela sua indepência
econômica e política; discurso do Sr.
Kerginaldo Cavalcanti......................................
PREFEITURA
O concurso para Oficial Administrativo
realizado na – do Distrito Federal; discurso do
Sr. Gilberto Marinho.........................................
PROJETO DE DECRETÕ LEGISLATIVO
– Nº 6, de 1955, que aprova a Convenção
sôbre Asilo Diplomático firmada na X
Conferência Interamericana, reunida em
Caracas em março de 1954 .......................51,
– Nº 40, de 1955, que aprova o ato do
Tribunal de Contas denegatório de registro de
contrato que especifica...............................51,
– Nº 52, de 1955, que aprova o têrmo aditivo
ao ajuste de serviços celebrados entre o
Estado-Maior do Exército e Benedito da Silva
Cordeiro...........................................................
– Nº 56, de 1955, que aprova o têrmo de
contrato celebrado entre a Divisão do
Material do Ministério da Saúde e a firma
Keller Weber S.A.............................................
– Nº 29, de 1956, que aprova o têrmo aditivo
ao contrato celebrado entre o Ministério da
Marinha e Arthur Michael Gustav Friedrich
Dumont.................................................51, 84,
– Nº 37, de 1956, que mantém a decisão do
Tribunal de Contas denegatória de registro de
contrato que especifica ............346, 347, 497,
– Nº 56, de 1956, que matém a decisão do
Tribunal de Contas denegatória de registro de
contrato que especifica.............................497,
– Nº 59, de 1956, que mantém a decisão do
Tribunal de Contas denegatória de registro de
contrato que especifica....................................
– Nº 5, de 1957, que aprova o contrato celebrado
entre o Departamento Nacional de Estradas de
Ferro e a Sociedade Ipiranga de Engenharia e
Comércio Ltda.................246, 280, 371, 488, 495,
– Nº 6, de 1957, que aprova o têrmo aditivo
ao ajuste de locação de serviços celebrados
entre o Estado-Maior do Exército e Roberto
dos Santos Ribeiro........................15, 41, 282,
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– Nº 11, de 1957, que determina o registro do
contrato celebrado entre o Govêrno da
República dos Estados Unidos do Brasil e
José Roque......................................................
– Nº 12, de 1957, que aprova o ato do
Tribunal de Contas denegatório de registro de
contrato que especifica....................................
– Nº 13, de 1957, que mantém o ato do
Tribunal de Contas denegatório de registro de
contrato que especifica....................................
– Nº 14, de 19571, que determina o registro
do acôrdo celebrado entre o Ministério da
Agricultura e a Missão Salesiana de Mato
Grosso.............................................................
– Nº 15, de 1957, que mantém a
decisão do Tribunal de Contas denegatória
de
registro
de
contrato
que
especifica.........................................................
– Nº 16, de 1957, que aprova o registro de
contrato celebrado entre a Casa da Moeda e a
firma Construtora Império Ltda.........................
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
– Nº 125, de 1952, que modifica dispositivo
da Consolidação das Leis do Trabalho
...................................................................563,
– Nº 304, de 1953, que permite a admissão de
pessoas jurídicas nas Cooperativas de
Transporte de Passageiros e de Cargas
...........................................................245, 271,
– Nº 377, de 1953, que dispõe sôbre
recursos financeiros para os Serviços de
Alimentação de Previdência Social e
Serviço de Assistência médica Domiciliar
de Urgência.....................................................
– Nº 267, de 1955, que institui o "Dia da
Saúde Dentária"................................................
– Nº 167, de 1955, que altera disposições da
Lei de Acidentes do Trabalho...........................
– Nº 83, de 1956, que cria o Serviço de
Estatística dos Transportes, Comunicações e
Obras Públicas...................................440, 463,
– Nº 132, de 1956, que autoriza incorporar a
Estrada de Ferro Leopoldina à Estrada de
Ferro Itapemirim.........................................441,
– Nº 150, de 1956, que dispõe sôbre a
promoção de Oficiais da Reserva não
remunerada das Fôrças Armadas..............592,
– N. 175, de 1956, que passa à situação de
reformados os asilados das Fôrças Armadas
...........................................................134, 161,
– Nº 231, de 1956, que concede isenção de
direitos para os gêneros alimentícios de
primeira necessidade importados pelo SAPS
..................................................472, 483, 592,
– Nº 248, de 1956, que concede isenção de
direitos para material importado pelo Instituto
das Pequenas Missionárias de Maria
Imaculada...................................................311,
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– XXV –
– Nº 257, de 1956, que determina a
aplicação dos artigos 32 e seguintes do
Decreto-lei nº 9.760, de 1946, nas ações
promovidas em juízo pelos Estados,
Distrito Federal, Territórios e Municípios.....
– Nº 268, de 1956, que concede auxílio ao II
Congresso de Medicina Legal e Criminologia
de Pernambuco ......................15. 39, 40, 282,
– Nº 277, de 1956, que retifica sem ônus a
Lei nº 2.135, de 1953..............................51,
– Nº 282, de 1956, que cria cédulas de
crédito rural..................................................
– Nº 289, de 1956, que concede isenção de
direitos para material importatado pela
Confederação Evangélica do Brasil 488, 496,
– Nº 310, de 1956, que autorizou a
transferência ao Patronato de Ponte Negra
do prédio onde funciona aquela instituição..
– Nº 318, de 1956, que revoga o Decretolei nº 8.951, de 1946.............................177,
– Nº 325, de 1956, que reorganiza os
cursos do Departamento Nacional de
Saúde......................................................15,
– Nº 355, de 1956, que concede pensão
especial a Maria de Oliveira Lacourt e
Olindina Oliveira Pupim..........................13,
– Nº 358, de 1956, que converte em
monumento nacional sítios e logradouros
da antiga cidade de São Luís do Maranhão
..............................................................401,
– Nº 382, de 1956, que concede pensão
especial a Maria de Figueiredo Costa...497,
– Nº 390, de 1956, que cria o Museu
Nacional de Imigração e Colonização na
cidade de Joinvile...................103,126, 246,
– Nº 388, de 1956, que inclui entre as
entidades previstas no artigo 4º, alínea b,
da Lei nº 2.554, de 1955, a Associação dos
Magistrados Brasileiros.........................534,
– Nº 398, de 1956, que retifica, sem nus, a
Lei nº 2.368, de 9-12-54.........................51,
– Nº 407, de 1956, que concede pensão
especial a Eurico dos Santos Jacome..134,
– Nº 408, de 1956, que estende aos
governadores ou interventores de Estados
e Territórios, ao Prefeito do Distrito
Federal, seus respectivos secretários, aos
prefeitos municipais, vereadores e chefe de
polícia, o direito à prisão especial previsto
no Código de Processo Penal......................
– Nº 9, de 1957, que concede auxílio à
Escola
Gratuita
de
.Alfabetização
"Champanhat".......................................103,
– Nº 12, de 1957, que oficializa as festas
nacionais do trigo.........................................
– Nº 18, do 1957, que abre crédito especial
para construção de casas populares em
Santos, Monte Alegre e Fortaleza................
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– Nº 24, de 1957, que abre crédito para
auxiliar as comemorações do 1º centenário
da cidade de Macapá............................134,
– Nº 28, de 1957, que concede isenção de
direitos para material doado à Missão
Presbiteriana do Norte do Brasil............402,
– Nº 30, de 19571, que concede pensão
especial aos netos dos veteranos das
Campanhas do Paraguai e Uruguai.............
– Nº 31, de 1957, que abre crédito para a
Justiça Eleitoral.............................472, 485,
– Nº 32, de 1957, que inclui a Faculdade de
Farmácia e Odontologia de Ribeirão Prêto
entre os estabelecimentos subvencionados
pela União.....................................103, 127,
– Nº 43, de 1957, que concede isenção de
direitos de importação para um busto do Sr.
Getúlio Vargas.......................................282,
– Nº 55, de 1957, que denomina Instituto
Nacional de Educação de Surdos o atual
Instituto Nacional de Surdos e Mudos
...............................................................402,
– Nº 57, de 1957, que altera dispositivo do
Decreto-lei nº 8.104, de outubro de 1945
..............................................................371,
– Nº 58, de 1957, que abre crédito especial
para pagamento de indenização a oficial
das Fôrças Armadas.............................563,
– Nº 60, de 1957, que abre crédito especial
para ereção de um Panteão em Maceió......
– Nº 61, de 19571, que cria a Universidade
do Pará..................................................402,
– Nº 62, de 1957, que manda erigir o
Panteão Ricardo Francisco no Forte de
Coimbra ................................................311,
– Nº 79, de 1957, que abre crédito especial
para a realização da V Conferência Rural
Brasileira................................................563,
– Nº 87, de 1957, que abre crédito especial
destinado a recompensar os trabalhos
realizados por Oscar Salvador Cordeiro,
em Lobato.....................................534, 559,
– Nº 88, de 1957, que reconhece como de
entidade pública a Sociedade Corpo de
Bombeiras Voluntários de Joinvile...............
– Nº 95, de 1957, que abre crédito para
pagamento de aluguéis devidos ao Clube
de Engenharia...............................534, 560,
– Nº 96, de 1957, que concede dotação
federal para a comemoração do 250º
aniversário da fundação de Ouro
Preto................................................17, 211,
– Nº 97, de 1957, que corrige designação
de dotação da Lei Orçamentária da União
para o exercício do 1953..............................
– Nº 98, do 1957, que denomina
Penitenciária Professor Lemos Brito a atual
Penitenciária do Distrito Federal..................
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– XXVI –
– Nº 99, de 1957, que eleva à catetegoria de
Escolas Técnicas as Escolas Industriais da
rêde federal......................................................
– Nº 100, de 1957, que abre crédito especial
para aquisição de materiais atômicos .............
– Nº 101, de 1957, que cria cargos no Quadro
Permanente do Ministério da Educação e
Cultura..............................................................
– Nº 102, de 1957, que marca novo prazo
para a realização do I Congresso PanAmericano de istória da Medicina....................
– Nº 103, de 1957, que concede auxílio à
Associação das Enfermeiras Obstetras do
Brasil................................................................
– Nº 104, de 1957, que abre crédito para
financiar operações da Carteira Hipotecária e
Imobiliária do Clube Militar...............................
– Nº 105, de 1957, que revoga dispositivo da
Lei nº 2.237, de 19 de junho de 1954
– Nº 106, de 1957, que inclui no Orçamento
Geral da União verba para conclusão da
ligação ferroviária do Pôrto de Campinho a
Contendas, na Bahia........................................
– Nº 107, de 1957, que altera, sem onus, a
Lei nº 2.996, de 10 de dezembro de 1956.......
– Nº 108, de 1957, que concede auxilio para
realização do I Centenário da elevação de Rio
Claro à categoria de cidade ............................
– Nº 109, de 1957, que prorroga a vigência do
regime de licença a que está subordinado o
intercâmbio comercial com o exterior
...........................................................442, 488,
– Nº 110, de 1957, que concede isenção de
direitos para a importação de penicilina
injetável............................................................
– Nº 111, de 1957, que dispõe sôbre os
Conselhos de Medicina....................................
– Nº 112, de 1957, que considera
equivalentes aos cursos de comandante-depelotão, os cursos de aperfeiçoamento
técnico
profissional
e
das
Escolas
Profissionais da Marinha de Guerra.................
– Nº 113, de 1957, que abre crédito especial
para auxiliar as obras do Centro Maternal da
Santa Casa da Misericordia de Maceió ...........
– Nº 114, de 1957, que concede pensão
especial a Zilma Reis e Silva............................
– Nº 115, de 1957, que concede pensão
especial a Maria Chaguinhas de Oliveira
Bastos...............................................................
– Nº 116, de 1957, que abre crédito especial
para pagamento de importância adiantada
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico, à Companhia Nacional de
Navegação Costeira.........................................
PROJETO DE LEI DO SENADO
– Nº 61, de 1950, que abre crédito especial
para auxiliar a Prefeitura Municipal de São
João de Muqui...................................441, 465,
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– Nº 8, de 1951, que regula disposição do
artigo 48, da Constituição Federal...................
– Nº 3, de 1956, que dispõe sôbre a
contagem de tempo de serviço de funcionário
público civil................................................563,
– Nº 36, de 1956, que regula a locação de
prédios residenciais urbanos...........................
– Nº 49, de 1956, que cria o Quadro Auxiliar
de Oficiais da Aeronáutica........................177,
– Nº 7, de 1957, que revoga dispositivo da
Consolidação das Leis do Trabalho ...511, 85,
– Nº 10, de 1957, que considera como de
efetivo exercício a atividade aérea dos
militares da Fôrça Aérea Brasileira..................
– Nº 16, de 1957, que dispõe sôbre a
inscrição de estivadores nas Capitanias dos
Portos...............................................................
– Nº 17, de 1957, que dispõe sôbre a
substituição de títulos eleitorais.......................
– Nº 18, de 1957, que manda não aplicar as
normas estabelecidas no Decreto-lei 3.768,
de 1941, a partir da vigência da Lei nº 1.050,
de 1950............................................................
– Nº 19, de 1957, que concede auxílio à
Companhia
Municipal
de
Transportes
Coletivos de São Paulo....................................
– Nº 20, de 1957, que institui o Plano de
Valorização da Ilha da Trindade......................
PROJETO DE RESOLUÇÃO
– Nº 10, de 1957, que transfere Elza Freitas
Portal e Silva da carreira de taquígrafo para a
de Redator, do Quadro da Secretaria do
Senado Federal........................................246,
– Nº 13, de 1957, que autoriza Helena Collin
Waddington a ausentar-se do País, em
viagem de estudos...........................................
– Nº 14, de 1957, que concede permissão a
Sebastião Veiga para servir, por um ano, ao
Govêrno de Goiás............................................
– Nº 15, de 1957, que prorroga, por um ano, a
licença de José Vicente de Oliveira
Martins.............................................................
– Nº 16, de 1957, que concede aposentadoria
a Manoel José da Silva, ajudante de
porteiro.............................................................
– Nº 17, de 1957, que nomeia para o cargo
inicial da carreira de taquígrafo candidatos
habilitados em concurso..................................
– Nº 18, de 1957, que torna extensivo aos
servidores do Senado Federal o disposto na
Lei nº 2.839, de 2 de agôsto de 1956..............
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RAMI
A situação da cultura do – no Paraná;
discurso do Sr. Alô Guimarães.....................

299

REARMAMENTO MORAL
A ideologia denominada –; discurso do Sr.
Francisco Gallotti.............................................

42

– XXVII –
RECUPERAÇÃO ECONÔMICA
O problema da – do Nordeste; discurso do Sr.
Fernandes Távora...........................................
REFLORESTAMENTO
O problema do –; discurso do Sr. Kerginaldo
Cavalcanti........................................................
REQUERIMENTO
– Nº 217, de 1957, solicitando, o Sr. Area
Leão, licença....................................................
– 218, de 1957, solicitando adiamento da
discussão do Projeto de Lei do Senado nº 7,
de 1957............................................................
– Nº 219, de 1957, solicitando informações ao
Sr. Ministro da Fazenda..................................
– Nº 220, de 1957, solicitando o não
funcionamento do Senado nos dias 7 e 10......
– Nº 221, de 1957, solicitando adiamento da
discussão do Projeto de Lei da Câmara nº
390, de 1956....................................................
– Nº 222, de 1957, solicitando homenagens
de pesar pelo falecimento do Sr. Plácido
Olimpio de Oliveira..........................................
– Nº 223, de 1957, solicitando urgência para
o Projeto de Lei da Câmara nº 96, de
1957.................................................................
– Nº 224, de 19571, solicitando urgência para
o Projeto de Lei da Câmara nº 105, de
1957................................................................
– 225, de 1957, solicitando inserção nos
Anais do Senado dos discursos proferidos
por ocasião da entrega da miniatura oferecida
a esta Casa, do Monumento a Santos
Dumont............................................................
– Nº 226, de 1957, solicitando, o Sr. Georgino
Avelino, licença...............................................
– Nº 227, de 1957, solicitando informações ao
Sr. Ministro da Agricultura................................
– Nº 228, de 1957, solicitando informações ao
Sr. Ministro da Saúde......................................
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