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C.N.P., reestruturando-o de acôrdo com a sua nova
posição no quadro do0s organismos ligados ao
abastecimento nacional do petróleo de maneira a
colocá-lo em situação de arcar até mesmo com o
impacto da própria expansão das atividades
executivas, então entreguem à Petrobrás.
isso, todavia, não aconteceu. O Conselho
Nacional do Petróleo continuou a ser, do ponto de
vista estrutural, aquele mesmo que existira antes da
Lei número 2.004, embora sem mais o exercício das
funções executivas, pois, até hoje, o Govêrno não
conseguiu nem mesmo dar-lhe novo regimento.
O resultado prático dessa situação é o de verse um Conselho Nacional do Petróleo cada dia mais
desaparelhado e, por isso, impedido de exercer, com
segurança, não só aquela superintendência a que se
refere o art. 3º da Lei nº 2.004, como tôdas as mais
funções que o levam a poder ser considerado como
um órgão de contrôle direto da Petrobrás, no que diz
respeito à definição de seus planos de expansão
Ora, isso tem dado margem a uma anomalia, a
um desequilíbrio de conseqüencias certamente
graves para o tratamento do problema do petróleo na
área pròpriamente governamental, de vez que o
organismo de contrôle do Govêrno, aquele ao qual
está entregue a alta missão de fixar a política
nacional do petróleo, atua sem a segurança que
seria de se esperar frente aos problemas que lhe são
postos em pauta, até mesmo pela Petrobrás, de
cujas atividades deveria achar-se plenamente
informado, de modo a não só auxiliá-lo quando
preciso fôsse mas decisões relativas a planos e
programas. como a orientá-la em perfeita
consonância com os interêsses públicos, isto é, os
do Estado como detentor que é de um monopólio
legal.
Porque não se compreendeu essa alta posição
do Conselho Nacional do Petróleo, face aos
dispositivos da Lei número 2.004, foi que vimos, de
início, uma Petrobrás pràticamente à mercê de si
mesma, vivendo ao lado de um organismo que a
maioria passou a encarar como um órgão
desprestigiado. sem mais aquela fôrça que detivera
no passado, quando, ao contrário, correto se-

ria vê-lo como entidade cujas responsabilidades
cresceram em matéria de fiscalização e contrôle, não
obstante houvesse perdido, para a Petrobrás. a
função executiva.
Por conseguinte, de 1953 em diante tratou-se,
apenas, de se podar o Conselho Nacional do
Petróleo, atribuindo-se-lhe cada vez menores
recursos, como se êsses devessem corresponder,
exclusivamente, àquelas tabelas de pessoal que não
mais atendiam às novas ou acrescidas funções do
mencionado órgão.
O Govêrno precisa, pois, voltar suas vistas
para o Conselho Nacional do Petróleo, equipando-o
com laboratórios, técnicos, e mais instrumentos que
a habilitem a conduzir com pulso firme a política
nacional do petróleo.
E' na esperança de que isso se verifique, que
alinhamos as observações constantes desta
introdução ao orçamento do Conselho Nacional do
PetróIeo para 1958.
Agora, passamos a dar uma idéia suscinta do
mencionado orçamento, adotando como emendas
nossas às retificações propostas no ofício nº 2.196,
de 8 do corrente, do ilustre presidente do Conselho
Nacional do Petróleo a esta Comissão.
O orçamento em apreço está fixado em Cr$
57.674.920,00, conforme os autógrafos que nos
foram enviados pela Câmara dos Deputados.
Numèricamente importa numa reducão
de Cr$ 4.831.000.00 sôbre o autorizado
para o exercício anterior. A dotacão do Conselho
destina-se, como sabemos, na sua maior parcela a
ocorrer
às
despesas
com
pessoal
(Cr$
43.985.920,00).
nestas
computadas
as
de
vencimentos e salários, diárias, ajuda de custo,
substituições, salário-família, gratificações e mais
rubricas relacionadas com aquele item da despesa
publica.
O restante da dotação, isto é, Cr$
13.689.000,00 Projeto sob a forma global, atenderá a
tôdas as despesas de custeio e de manutenção do
Conselho Nacional do PetróIeo, tais como sejam
material permanente, e de consumo, serviços de
terceiros e outros encargos não especificados.
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A Câmara dos Deputados, ao votar o
presente orçamento achou de reduzir de
Cr$ 4.000.000,00 para Cr$ 1.690.000,00 a dotação
para Contratados e, bem assim, de Cr$ 300.000,00
para Cr$ 90.000,00 os recursos destinados a
pagamento
de
Gratificações
por
serviços
extraordinários.
O oficio do Presidente do Conselho a
que já nos referimos, solicita-nos justamente
a reposição destas quantias no respectivo anexo,
dada a extrema necessidade em que se vê
êsse órgão de dispor das mesmas, pelo
menos para que cumpra em parte as atribuições
que lhe são deferidas por lei.
O ofício documenta plenamente a justiça
do proposto pelo C.N.P. De fato, não lhe
sendo possível admitir servidores extranumerários
face à proibição da Lei nº 2.284, de 9 de
agôsto de 1954, sòmente lhe resta o recurso
de
recorrer
a
Contratados,
técnicos
especielizados capazes de exercerem as funções
de supervisão e contrôle a cargo do mencionado
órgão.
Quanto ao aumento para a dotação destinada
a
pagamento
de
serviços
extraordinários,
justifica-se ante os níveis de salário vigentes no
serviço público.
E' de notar, e isso acentuamos para a douta
Comissão, que o Conselho pede, apenas, que sejam
repostas as dotações constantes da proposta do
Executivo, onde ambos os casos foram examinados
com o devido cuidado.
Nestas condições, a Comissão de Finanças
opina
pela
aprovação
do
Orçamente
do
Conselho Nacional do Petróleo para 1958,
apresentando-lhe as emendas adiante formuladas de
números 1-C e 2-C.
Sala das Comissões, em 19 de agôsto de
1957. – Alvaro Adolpho, Presidente. – Fausto Cabral,
Relator. – Lameira Bittencourt – Novaes Filho –
Mourão Vieira – Ary Vianna – Lino; de Mattos –
Mário Moita.
EMENDA Nº 1-C
4.08 – Conselho Nacional do Petróleo.
1.0.00 – Custeio.
1.1.00 – Pessoal Civil.
1.1.05 – Salários de contratados.
Onde se lê: Cr$ 1.690.000,00
Leia-se: Cr$ 4.000.000,00.

Justificação
Constante do texto do parecer e do ofício do
C.N.P.
EMENDA Nº 2-C
4.08 – Conselho Nacional do Petróleo.
1.0.00 – Custeio.
1.1.00 – Pessoal Civil.
1.1.05 – Salários de contratados.
Onde se lê: Cr$ 90.000,00
Leia-se: Cr$ 300.000,00.
Justificação
Constante do texto do parecer e do ofício do
C.N.P.
PARECER Nº 776, DE 1957
Da Comissão de Finanças, sôbre a Redação
final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 142, de 1957, que estima a Receita e fixa
a Despesa da União pata o exercício financeiro de
1958 – Sub-anexo 3.01 – Tribunal de Contas.
Relator: Sr. Fausto Cabral.
A Comissão de Finanças apresenta a folhas
anexas a Redação final das emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 142, de 1957, que,
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o
exercício financeiro de 1958 – Anexo 3 – Órgãos
Auxiliares – 301 – Tribunal de Contas.
Sala das Comissões, em 19 de agôsto de
1957. – Alvaro Adolpho, Presidente. – Fausto Cabral,
Relator. – Lameira Bittencourt – Novaes Filho –
Mourão Vieira – Ary Vianna – Mário Motta.
EMENDA Nº 1
Repartição 3.01 – Tribunal de Contas.
Verba 1.0.00 – Custeio.
Consignação 1.1.00 – Pessoal Civil
Subconsignação 1.1.01 – Vencimentos.
Alínea 1 – Ministros, Procurador,
Adjunto do Procurador e Auditor.
Onde se lê:
Cr$ 5.290.272,00.
Leia-se:
Cr$ 6.613.392,00.
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EMENDA Nº 2
Repartição 301 – Tribunal de Contas.
Verba 1.0.00 – Custeio.
Consignação 1.1.00 – Pessoal Civil
Subconsignação 1.1.23 – Gratificação
adicional por tempo de serviço.
Onde se lê:
Cr$ 11.407.434,00.
Leia-se:
Cr$ 13.120.000,00.
PARECER Nº 777, DE 1957
Da Comissão de Finanças, ás emendas na. 1
e 2, apresentadas ao Sub-anexo 3.02 – Conselho
Nacional de Economia, do Projeto de Lei da Câmara
nº 142, de 1957, que estima. a Receita e fixa
Despesa da União para o exercício financeiro de
1958.
Relator: Sr. Fausto Cabral.
O eminente Senador juracy Magalhães
apresentou duas emendas ao Projeto de orçamento
do Conselho Nacional de Economia para 1958.
Em ambos os casos pretendem, apenas,
restabelecer no todo ou em parte dotações previstas
na Proposta Orçamentária enviadas pelo Poder
Executivo ao Congresso Nacional, e cortadas ou
reduzidas, na Câmara dos Deputados, à falta de
maiores esclarecimentos.
Tais esclarecimentos, os encontramos, agora,
na justificação das emendas.
De fato, nenhum significado financeiro teria
reduzir-se de Cr$ 400.000,00 para Cr$ 300.000,00 a
verba destinada a inquéritos e pesquisas do
Conselho Nacional de Economia, e nem limitar-se
tanto á relativa a contratados, deixando, apenas, Cr$
258.000,00.
Assim, é que, em relação a este último caso, o
C.N.E. satisfaz-se com uma dotação de Cr$
458.000,00, menor que a inicialmente proposta, de
Cr$ 534.000,00.
Nessas condições, a Comissão de Finanças
opina pela aprovação das emendas números 1 e 2,
oferecidas ao projeto de orçamento, na parte relativa
ao Conselho Nacional de Economia.

Sala das Comissões, em 9 de agôsto de 1957.
– Alvaro Adolpho, Presidente. – Lima Guimarães,
Relator. – Vivaldo Lima – Novaes Filho – Lutterbach
Nunes – Fausto Cabral – Ary Vianna – Lameira
Bittencourt – Juracy Magalhães – Daniel Krieger.
O SR. PRESIDENTE: – Do expediente que
acaba de ser lido constou o Projeto de Lei do
Senado nº 29, proposto pelo nobre Senador
Kerginaldo Cavalcanti.
Os Senhores Senadores que apoiam o projeto
para os fins regimentais, queiram conservar-se
sentados.
(Pausa).
Apoiado.
Vai às Comissões competentes. (Pausa).
Distribuídos os avulsos dos sub-anexos
orçamentários
relativos
ao
Departamento
Administrativo do Serviço Público e ao Ministério das
Relações Exteriores, terá início na próxima sessão o
prazo previsto no artigo 167 do Regimento Interno,
para a apresentação de emendas perante a Mesa.
(Pausa).
Continua a hora do Expediente.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Sr.
Presidente, peço a palavra para explicação pessoal.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Gomes de Oliveira, para explicação
pessoal.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA:(para
explicação pessoal) *: – Senhor Presidente, recebi,
anteontem, telegrama do Sr. Governador do Estado
de Santa Catarina, sôbre assunto da maior
importância para a minha terra, do qual não pude dar
conhecimento á Casa pelas dificuldades naturais de
inscrição, devido ao grande número de oradores.
Valho-me, por isso, do direito de falar em explicação
pessoal.
telegrama está assim redigido:
"Florianópolis – Urgente – Senador Carlos
Gomes de Oliveira – Senado Federal – Rio.
Lamento
profundamente
comunicar
ao
ilustre Senador que as Cidades do Vale do Itajaí
foram assoladas pelas maiores inundações
__________________

* Não foi revisto pelo orador.
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verificadas nos últimos tempos em nosso
Estado. Em Blumenau as águas subiram
cêrca de treze metros, cobrindo totalmente
as residências dos Bairros Garcia e Velha,
cujos moradores foram salvos em canoas. A
última
grande
enchente,
em
1927,
teve
proporções inferiores. As chuvas continuam a
cair, impedindo a previsão do grau a que chegara
a calamidade. O Govêrno do Estado está
dirigindo um apôlo ao Sr. Presidente da República
e ao Sr. Ministro da Justiça, solicitando a
assistência
da
União,
pois
os
prejuízos
financeiros atingem a dezenas de milhões de
cruzeiros. Cordiais saudações. – Jorge Lacerda,
Governador".
Sr. Presidente, trata-se, sem dúvida,
de calamidade que está assolando meu Estado.
Já de muitos dias, semanas mesmo, o
tempo inclemente tem castigado precisamente
as zonas de maior produção como a do Vale
do Itajaí, a do Vale de Tijucas e do Iguaçú. As águas,
como diz o telegrama, têm chegado à altura até hoje
não atingidas.
A
situação
ó
angustiosa;
e
não
poderíamos
ficar
indiferentes,
nós
os
representantes catarinenses nesta Casa, que
acompanhamos com emoção os clamores daquelas
populações.
O SR. CUNHA MELLO: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. GOMES DE OLIVERA: –. Pois não.
O SR. CUNHA MELLO: – O regime
federativo adotado no País obriga a União, em
caso de evidente calamidade pública, como
êsse, a socorrer os Estados atingidos. E' o que está
na Constituição da República.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Muito
honrado pelo aparte do meu ilustre líder Senador
Cunha MeIlo.
Sr. Presidente, esta Casa é, realmente,
o órgão da Federação por excelência, onde
o
eco
dos
sofrimentos
do
povo
deve
fazer-se sentir com mais intensidade; não
poderíamos, assim, calar nossa emoção, nossa
solidariedade às populações catarinenses atingidas
pelo cataclismo.

Sei que as chuvas têm atingido também o
vizinho Estado do Rio Grande do Sul. Hoje nos
chegam notícias de cheias que estão causando
prejuízo àquela Unidade da Federação.
Em Santa Catarina, Estado pequeno,
calamidade dessa natureza afetará, sem dúvida, sua
economia e a do próprio País, pois que,
principalmente do Vale do Itajaí promanam em
grande quantidade produtos agrícolas, para
abastecimento de vários centros de consumo
nacionais.
Sabemos ainda, por notícias que nos vêm de
outras fontes, que grande parte de caminhões e
outras viaturas, que carreiam para os portos a
produção daquele centro rural, está impedida de
alcançar seu destino em virtude das enchentes.
Eis porque, com as manifestações de
solidariedade da bancada de Santa Catarina, nesta
Casa, à população catarinense, assim atingida por
êsse cataclismo, nutrimos a esperança de que os
Poderes da República não sejam indiferentes aos
clamores justos que nos faz aquela pequena
Unidade da Federação, pequena na extensão
territorial, mas grande pelo trabalho, pelo esfôrço e
civismo de seu povo.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Pois não.
O SR. DANIEL KRIEGER: – A Bancada da
União Democrática Nacional dá inteira solidariedade
ao justo apêlo do Estado de Santa Catarina. Apoiará
qualquer providência que venha a ser requerida,
para minorar a sorte das populações flageladas.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Muito grato
às palavras do ilustre Senador Daniel Krieger, que
demonstrou sua solidariedade ao nosso pequeno
Estado, atingido nesta hora, por calamidade tão
brutal. (Muito bem!).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Novaes Filho,
primeiro orador inscrito.
O
SR.
NOVAES
FILHO
*:
–
__________________

* Não foi revisto pelo orador.
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Sr. Presidente, ocupo mais uma vez esta tribuna,
tribuna sem dúvida da mais alta responsabilidade
perante a opinião nacional, porque foi muitas vêzes
iluminada pelo verbo oratório de Ruy Barbosa. Volto
a esta tribuna tão alta e tão dignificante para
continuar aquêIes meus modestos e despretenciosos
comentários em derredor da atualidade política
brasileira.
Sr. Presidente, venho pregando uma espécie
de trégua, ou seja, a de período de paz, para que
todos os homens responsáveis se entendam e,
assim, serenamente possamos fazer melhores
exames, oferecendo-se melhor solução aos altos
problemas da nacionalidade.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Dá V. Exa.
licença para um aparte?
O SR. NOVAES FILHO: – Com muito prazer.
O SR. ABELARDO JUREMA: – V. Exa. está
muito coerente. Passa da ação à palavra. Fui
estudante em Recife e depois militei na advocacia
daquela cidade. Assisti à fase executiva de V. Exa. à
frente da Prefeitura da capital do Estado. Homem
moderado, de ação, mas tolerante às críticas,
sempre à altura da confiança delegada pelo
Govêrno. V. Exa. pregava harmonia e paz. Assim,
está sendo coerente com a sua atitude à frente do
Executivo de Recife. Congratulo-me com o nobre
colega, por no difícil panorama contemporâneo,
conservar essa serenidade e essa visão tranqüila
dos problemas nacionais, sem paixão e sem
exaltação, resolvendo-os, sempre sob prismas
construtivos.
O SR EZECHIAS DA ROCHA: – Permite
V.Exª Foca. um aparte?
O SR. NOVAES FILHO: – Sou muito grato à
generosidade com que me acaba de brindar essa
figura môça e brilhante do parlamento, que é, sem
favor. o nobre representante da Paraíba.
Tenho muito prazer, agora de ouvir aparte do
nobre Senador Ezechias da Rocha.
O SR EZECHIAS DA ROCHA: – Ouço sempre
V.Exa. com a maior atenção e, hoje, com redobrado
interêsse, quando de uma trégua na política
nacional, a fim de que possamos resolver com êxi-

to, os grandes problemas do Brasil. Estou
convencido de que só com a trégua pregada por
V.Exa., sugestão, aliás que representa a maioria da
opinião pública, poderemos atingir, em futuro
próximo, aquela meta que todos ambicionamos – o
engrandecimento do Pais.
O SR. NOVAES FILHO: – Sou muito grato às
expressões oriundas da reconhecida fidalguia do
nobre representante de Alagoas.
Sr. Presidente, julgo-me dispensado de
renovar a esta Casa a declaração de que meus
comentários são exclusivamente meus; minha
orientação, ponto de vista que defendo, é
rigorosamente pessoal.
Quando prego êsse entendimento alto, essa
pausa para o encaminhamento de sérios problemas
da nacionalidade, não é que esteja enxergando
perigos iminentes; mas porque vejo através da
exaltação continuada dos ódios que se cavam, das
exprobrações que se aprofundam, que os homens
sem se aperceberem, estão prestando grande
serviço aos inimigos da ordem e, sobretudo, aos
sabotadores da legalidade.
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Muito bem.
O SR. NOVAES FILHO: – E' verdade, Sr.
Presidente, que eu já havia acentuado desta tribuna
a necessidade, sobretudo, de providências decisivas,
que expressem a vontade nacional, através do
pronunciamento de todos os Partidos, a fim de
conter-se a linha inflacionária ascendente da qual
poderá advir muita apreensão para a vida do País.
Estou igualmente certo, Sr. Presidente, de que
nenhum homem bem. avisado, patriota, há de
preferir o que hipotéticamente pode oferecer um
regime de fôrça, renegando as belezas das franquias
democráticas.
A legalidade, mesmo com as fraquezas e os
erros que naturalmente acompanham os homens, é
melhor que os acenos dourados dos governos de
exceção.
Nesta hora, todos nós devemos esforçar para
conter
nossos
próprios
impulsos;
guardar
inquebrantável linha de serenidade no exame dos
problemas e dos fenômenos; e, principalmente, mui-
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to critério e delicadeza no situarmos as
responsabilidades.
Dentro dêsse princípio é que venho ocupando
a tribuna, pugnando para que, através de trégua, dêse ao Brasil a verdadeira impressão de quanto nós,
os homens públicos, nos preocupamos com a sorte
da Nação.
Os debates, Sr. Presidente, por vêzes tanto se
acerbam que, mesmo parlamentares dos mais
eminentes, e cultos, em que o povo é obrigado e
reconhecer idoneidade moral, não escapam à
exaltação e, no correr das discussões, deixam
estabelecerem-se dúvidas terríveis na opinião
pública, permitindo se pense haver sempre, em
teclas es proposições, um ponto de indignidade,
alguma coisa de desonesto ou interêsses de ordem
personalista. Infelizmente, êsse clima de calor e
trepidação é, sem dúvida, próprio dos regimes
democráticos. Há, entretanto, na vida dos povos,
como na dos indivíduos, períodos que exigem certa
dose de precauções e serenidade.
Eis por que tenho vindo últimamente à tribuna
reclamar melhor compreensão; não apaziguamento,
acôrdos ou entendimentos, mas trégua. A trégua não
conspurca, não diminui, não é covardia; não é fuga à
luta; a trégua é ato meritório para o exame dos
interêsses do povo.
O SR. EZECHIES DA ROCHA: – Muito bem!
E' imperativo nacional, nesta hora.
O SR. ABELARDO JUREMA: – V. Exa. é a
voz do bom senso e do equilíbrio.
O SR NOVAES FILHO: – Obrigado a V.
Exas.
Sr. Presidente, sempre me revelei, otimista
nesta Casa, sobretudo ao contemplar o futuro da
Pátria e as diretrizes da minha gente.
Também me contrái o coração e me confrange
a alma de patriota quando vejo tantos homens de
autoridade, da mais alta qualificação nos quadros
nacionais, insistirem na declaração merencórea de
que o país está perdido; de que não há jeito para o
Brasil; que esta terra não é, como se pretendia, a
morada de um grande povo, mas apenas um
ajuntamento de homens fracassados.
Não e não!

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Muito bem!
O SR. NOVAES FILHO: – Sr. Presidente, nós,
parlamentares, nós, homens públicos, não temos o
direito de envenenar a alma da mocidade, de incutir,
no coração dos moços, o desengano, a decepção e,
sobretudo, a prevenção contra nós mesmos, que
somos os responsáveis e condutores da coisa
pública no Brasil. Ao contrário, devemos dizer aos
moços que preparamos, hoje, urna grande Pátria
para que, melhor alicerçada, possam, amanhã,
entregá-la ao grande futuro que todos os brasileiros
almejam.
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Muito bem!
O SR. NOVAES FILHO: – Sr. Presidente,
infeliz. da Pátria em que seus homens melhores e de
maior responsabilidade digam, a tôda hora, que é
Nação perdida, onde tudo é êrro, onde tudo é
desonestidade, onde ninguém se salva porque o
País constitui um centro de gozadores e de homens
indiferentes aos interêsses da coletividade.
Jamais poderei dar meu apoio a essas
diretrizes tétricas e dolorosas. Se lançarmos uma
vista retrospectiva sôbre a guerra de 1914,
verificaremos que até a manteiga e o queijo naquela
época, ainda entravam na dieta brasileira mediante
importação do estrangeiro. Se chegarmos à Segunda
Guerra, veremos quantos artigos foram suprimidos
da pauta de nossas importações, graças ao trabalho,
ao espírito de organização e à inteligência do povo
do Brasil.
Sr. Presidente, sou daqueles que confiam nos
destinos da nacionalidade e admiram o esfôrço, a
tenacidade e as vivas notas do bom patriotismo dos
nossos antepassados, quer no Executivo quer no
Parlamento, mesmo neste Senado onde se
ergueram grandes vultos do Segundo Império que
empolgaram a opinião nacional, dando mostras ao
Universo da inteligência e cultura dos homens
públicos Brasil
Sabe o povo brasileiro que chegamos ao
Govêrno daquêle homem todo modéstia e
retraimento, que fugia às vaidades e às exibições, o
General Eurico Gaspar Dutra, com muitos problemas
desafiando
soluções.
Ainda
importávamos,
então,
tôda
gasolina
necessária
aos
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diferentes transportes, rodoviários, fluviais e aéreos
do nosso País. O esfôrço desenvolvido, entretanto,
foi grande. Instalamos refinarias e, hoje, o que o
Brasil contempla é que grande parte do combustível
líquido por nós consumido provém das nossas
refinarias, quer do óleo cru importado, quer do
próprio extraído dos lençóis petrolíferos da Nação.
Quantos anos erramos, permitindo que o vasto
lucro do beneficiamento do óleo cru ficasse no
estrangeiro e não fôsse distribuído à própria
economia nacional!
O SR. ABELARDO JUREMA: – Muito bem!
O SR. NOVAES FILHO: – Hoje, porém, não
coramos diante dos homens públicos da Argentina e
do Uruguai,que tomaram essa medida tantos anos
antes de a concretizarmos.
No Govêrno Dutra também foram adquiridos
os petroleiros que hoje trazem o óleo bruto
indispensável
às
nossas
necessidades;
e
não sòmente isso, que também o levam, para
outros países. Já não precisamos mendigar, de
quem quer que seja, transportes dessa natureza; e
os lucros dêle decorrentes pertencem, igualmente.
ao Brasil.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Dá licença para
um aparte?
O SR. NOVAES FILHO: – Com muito prazer.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Embora
considere que o General Eurico Dutra realizou bom
govêrno, não posso deixar de acentuar que aquêle
militar encontrou o País em situação especial.
Àquela época, o Brasil dispunha de mais de
700 milhões de dólares de divisas, e não tinha saldos
comerciais. O Govêrno Dutra teve, portanto, essa
habilidade.
O SR. NOVAES FILHO: – Agradeço a
intervenção do nobre colega.
Se avivo a memória da nacionalidade para
aspectos do progresso e de confiança, aludindo ao
Govêrno Dutra, faço-o pelo receio de cair em alguma
contradição pois nessa administração tive a honra de
colaborar e, portanto, melhor me fixar no exame dos
acontecimentos e dos problemas que se
solucionaram.

O SR. GOMES DE OLIVEIRA : – Foi grande
colaborador.
O SR. NOVAES FILHO :– Agradeço ao nobre
colega.
Sr. Presidente, também o setor agrícola, no
Govêrno Dutra – e honra seja ao eminente Ministro,
Daniel
de
Carvalho
–
desenvolveu-se
extraordinàriamente. Ampliou-se a cultura do trigo,
no Rio Grande do Sul, e deu-se constante amparo à
expansão do plantio da juta, no extremo Norte.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. NOVAES FILHO: – Com muito prazer.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Vale lembrar a
reunião que se promoveu naquela oportunidade. em
São Paulo, na qual o Ministro Daniel da Carvalho
estabeleceu as bases para o plantio, cultivo e
desenvolvimento a que chegou a juta. Sôbre êsse
assunto falarei muito, dentro em breves dias, para
explicar o que ocorre com a cultura dessa fibra,
esperando,
do
Govêrno,
as
providências
necessárias.
O SR. NOVAES FILHO: – Agradeço o
testemunho que V. Exa. traz às minhas
despretenciosas asserções.
Sr. Presidente, através dessas duas culturas,
o Brasil pode poupar divisas que deixaram de ser
entregues na aquisição total do trigo indispensável
às nossas necessidades.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Permite Vossa
Excelência outro aparte?
O SR. NOVAES FILHO: – Com grande prazer.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Já é da ordem de
35 milhões de dólares a economia de divisas no que
se refere à juta.
O SR. NOVAES FILHO: – Diz Vossa
Excelência muito bem.
Veja o Senado que nota de animação no
futuro da nacionalidade. Só a juta cultivada no
Amazonas já poupa ao nosso mercado cambial a
despesa anual de 35 milhões de dólares.
Assim também acontece na área do trigo, que
não desejo chegue a abastecer por inteiro o mercado
interno nacional, não.
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Se conseguirmos produzir 50% do trigo
reclamado pelas nossas necessidades, já será o
bastante como fonte de riqueza e, como resguardo
das exigências nacionais, por ocasião, sobretudo,
das guerras, quando as fontes de transportes têm
estancado para nós.
Não desejemos porém, nunca almejemos que
essa cultura abasteça integralmente nosso mercada
consumidor, porque devemos continuar os bons
freguezes, que sempre fomos, das duas Repúblicas
irmãs e amigas – o Uruguai e a Argentina. Ninguém
pode viver no isolamento, sem o sistema normal e
útil das permutas no campo comercial.
Vê-se, assim, Sr. Presidente, que o Brasil tem
progredido; que o Brasil se vai engrandecendo; que
o Brasil não é a peça amorfa e desacreditada que
tantos homens apresentam à nossa observação.
O SR. CUNHA MELLO: – Muito bem.
O SR NOVAES FILHO: – O Brasil é um país
grande, cujo crescimento vertiginoso que lhe tem,
criado os mais complexos problemas todavia, vemse afirmando de maneira esplendente no conceito de
todas as Nações.
País novo, integrado na zona tropical, onde
constitui milagre a criação de civilização; com
diferenciações
técnicas
muito
acentuadas,
deformações e defeitos, o Brasil, graças à
inteligência e o desejo de vencer da sua gente, não
tem de que corar no Continente em que vivemos.
Para falarmos sòmente das nações que gravitam em
sistema governamental igual ou semelhante ao
nosso, excluídos o Uruguai e os Estados Unidos, o
Brasil apresenta-se como líder.
O SR NOVAES FILHO: – Dá licença para um
aparte?
O SR NOVAES FILHO:– Tenho muito prazer
em ouvir V. Exa.
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – As palavras
de V. Exª. demonstram a falsidade daquêle conceito
segunda o qual não é possível edificar-se uma
grande civilização nos trópicos. O Brasil é essa
realidade.
O SR. NOVAES FILHO: – Muito obrigado ao
nobre Senador Ezechias da Rocha pela contribuição.

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Permite Vossa
Excelência mais um aparte?
O SR. NOVAES FILHO: – Ouço-o sempre
com muito prazer, nobre colega. Se algum dia tiver
de ser amarrado pedirei que o seja no mourão de
Vossa Excelência. (Riso).
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Mourão de
acaricuara, madeira que não apodrece nem
embaixo dágua. Ilustre Senador: em abono
da declaração que acaba de fazer, de que o
Brasil é pais de milagres, basta citar que,
há oito meses protestava eu desta tribuna contra o
fato de se recusar importação de dez milhões de
quilometros de juta, reclamada pelos industriais do
Sul. Já agora, desejo autorização do Govêrno, para
exportação de cinco milhões de quilos no prazo de
oito meses. Êsse o milagre que V. Exa. frizou, é a
pura verdade.
O SR. NOVAES FILHO: – O nobre
Senador Mourão Vieira traz, em ajuda às
minhas
asserções,
depoimento
que
a
mocidade brasileira, sobre tudo deve fixar. A juta,
no Extremo Norte, não apenas está poupando
ao Brasil a despesa anual de trinta e cinco
milhões da dólares que dava aos mercados
estrangeiros, mas já dispõe de saldo de sua
produção, para trazer dólares para o mercado
cambial da Nação.
O SR. CUNHA MELLO: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. NOVAES FILHO: – Com prazer.
O SR. CUNHA MELLO: – Estou ouvindo o
discurso de V. Exa. com prazer. Nêle vejo a
ampliação, com mais brilho, cultura e inteligência, do
discurso que aqui pronunciei, há poucos dias,
exaltando o clima dos trópicos e as possibilidades
econômicas da Amazônia.
O SR. NOVAES FILHO: – Muito agradeço o
aparte de V. Exa. que tem, mais que eu, o brilho da
cultura, que ninguém lhe nega, e a autoridade do seu
reconhecido espírito.
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Os
nobres
Senadores
pelo
Amazonas
e
por Pernambuco, são dois homens cultos.
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O SR. NOVAES FILHO: – Muito obrigado a V. mo reservadas áreas para pesquisas, nem os
técnicos alienígenas, nem o capital estrangeiro
Sr. Presidente – abrindo um parêntese – tenho quiseram ocupar-se do problema. Daí, ter votado, em
sempre profundo constrangimento em ocupar a consciência, a favor dessa organização, e a ela
atenção do Senado; não sou dos mais assíduos continuo fiel.
nesta tribuna, porque há sempre Senadores
O SR. ABELARDO JUREMA: – Vossa
desejosos de fazer comentários e comunicações. Excelência está fiel ao Brasil.
Como, porém, sou parcimonioso ao ocupá-la, peço
O SR. NOVAES FILHO: – Muito obrigado a V.
ao Senado que me releve hoje alongar-me um Exa.
pouco.
Sr. Presidente, há também os que a esta hora
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – E’ sempre desanimam, param, deixam-se vencer pelas
com prazer que ouvimos V. Exa.
dificuldades que atualmente atravessamos em nosso
O SR. NOVAES FILHO: – Senhor Presidente, mercado cambial. A mim, homem otimista, êsse fato
retomando o fio das minhas considerações permito- ainda não impressiona nem entristece.
me entrar numa área muito delicada, porque
Em 1954, exportamos apenas dez milhões de
explosiva. Tenho até certo constrangimento em fazê- sacas de café; em 1955, treze milhões; já em 1956,
lo na ausência de dois guardas permanentes da alcançamos a boa e compensadora cifra de cêrca de
mesma – os nobres Senadores Domingos Vellasco e dezesseis milhões; e êste ano, no primeiro semestre,
Kerginaldo Cavalcanti.
está realmente havendo grande retraimento por parte
Chegou a vez, também para mim, de dizer dos nossos tradicionais mercados consumidores.
alguma coisa sôbre a política do petróleo no Brasil.
Quando entro no debate cafeeiro, eu o faço com
Votei, nesta Casa, favoràvelmente a criação muito cuidado porque de café sou apenas exímio
da Petrobrás, por entender que aquêle projeto consumidor.
apenas dava corpo, concretizava a aspiração de todo
O SR. CUNHA MELLO: – Vossa Excelência
o povo brasileiro, através do que denomino sê-lo da do café é o açúcar.
vontade nacional, ou seja, a opinião unânime de
O SR. NOVAES FILHO: Obrigado. E’ o que
todos os partidos com representação no Parlamento, completa, realmente, o paladar.
porque êstes é que, na verdade, refletem o
Entendem uns, Sr. Presidente, que êsse
sentimento da Nação.
retraimento se ópera em virtude do justo desejo do
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – nosso mercado exportador de dar saída a café
Perfeitamente.
armazenado, já de outras safras, enquanto os
O SR. NOVAES FILHO: – Votei a favor da nossos fregueses esperam e querem apenas os
Petrobrás e me mantenho fiel àquele voto. Não cafés melhores, de tipos mais selecionados da safra
sou daqueles que esperam da Petrobrás nova. Entendem ainda outros que todos os
realizações rápidas, imediatas. Não. Nossos obstáculos têm, realmente, existência no nosso atual
recursos são modestos, mas, lentamente embora, sistema cambial.
espero e desejo que ela venha a atingir seu
Não sei porque, dentro dêsse mesmo sistema
grande objetivo.
cambial, o ano passado foi tão bom e tão próspero
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Atingirá na para o nosso mercado de câmbio. O assunto envolve
certa.
indagações muito profundas que não podem e não
O SR. NOVAES FILHO: – Muito obrigado a V. devem ser versadas por um modesto plantador de
Exa.
cana; mas entendo que essas circunstâncias não
Votei a favor da Petrobrás e me mantenho fiel são em moldes a que o Brasil se impressione, se
àquele voto, porque – fixe bem o Senado – antes intimide e esmoreça, nem tão pouco se pode fixar
dessa organização, tôdas as franquias dadas e, mes- responsabilidades num problema dessa magnitude.
Exa.
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Espero e confio que o mercado cafeeiro se
restaure proximamente, através da procura, que há
de vir, por parte dos tradicionais mercados
consumidores do nosso principal produto de
exportação nosso principal carreador de divisas.
Sr. Presidente, já que cheguei ao mercado
cambial, aproveito o ensejo para tratar de um
assunto que também é muito explosivo, porque tem
vizinhanças e se impulsiona através do petróleo: – o
dos automóveis.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. NOVAES FILHO: – Com todo o prazer.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Quando cheguei ao
recinto proferia V. Exa. êste excelente discurso e se
reportava ao seu voto dada em favor da Petrobrás.
Vossa Excelência não tem de que se arrepender,
porque está com a maioria do povo brasileiro. Sem
exagêro, cêrca de 70% do povo brasileiro, por
conseguinte, aquêles que defendem os nossos
interêsses, estão com a Petrobrás. Filiando-se V.
Exa. a essa maioria, não deve arrecear-se; pode
ficar tranquilo quanto ao voto que deu,
acertadamente, aliás. Em relação ao café, os
comentários que V. Exa. fêz não são também para
intranquilizar ninguém. O de que precisamos é, sem
dúvida, marchar para a produção de cafés finos, para
que possamos concorrer, vantajosamente, com
aquêles que desejam competir com o nosso principal
produto de exportação. Quanto, entretanto ao
problema que V. Exa. vai tratar e que está
anunciando proximidade do petróleo, já diviso e
posso imaginar qual seja; e espero que V. Exa.
desenvolva seu discurso, para também ajudá-lo.
O SR. NOVAES FILHO: – Senhor
Presidente, já que cheguei ao mercado cambial,
sinto por assim dizer, necessidade indeclinável
por haver bordado comentários nas suas áreas,
de chegar à importação de automóveis, assunto
tão
discutido
e
que,
incontestávelmente,
aumentou a onda que se vai formando
no Brasil contra o Parlamento Nacional.
Só se aponta ao povo brasileiro, só se

desperta a atenção do público e da mocidade
escolar, das elites que se preparam para o dia de
amanha, para os erros e falhas do Congresso;
ninguém adverte, ninguém pede a atenção da
mocidade para as virtudes e os acêrtos do
Parlamento Nacional.
Sr. Presidente, fui dos que, nesta Casa,
combateram a emenda da Câmara dos Deputados,
que concedia autorização para os parlamentares
importarem automóveis, da mesma forma, desta
tribuna, combati, veementemente, os aumentos
determinados pelos projetos relativos ao Impôsto de
Renda, ao Impôsto de Consumo, ao Impôsto sôbre
combustíveis líquidos. Com tristeza, verifico que,
para combater o Congresso, se exagerou de muito a
ordem dos comentários.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Comunico ao nobre orador que o
tempo regimental de que dispõe está por terminar.
O SR. CUNHA MELLO (pela ordem): – Sr.
Presidente, acredito interpretar a opinião do Senado,
que está ouvindo com o maior encanto o discurso do
nobre Senador Novaes Filho, requerendo a
prorrogação da hora regimental.
O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de
ouvir o requerimento do nobre Senador Cunha Mello.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
conservar-se sentados.
(Pausa).
Está aprovado.
Continua com a palavra o nobre Senador
Novaes Filho.
O SR. NOVAES FILHO: – Senhor Presidente,
muito grato ao Plenário e, particularmente, ao
eminente Líder da Maioria, Senador Cunha Mello,
pela gentileza da prorrogação, da hora do
Expediente, que tanto me anima e me desvanece.
Como dizia, Sr. Presidente, para que o
Congresso fôsse mais atingido – e sou homem que
aceito as críticas mas repilo sempre os exageros e
falseamento da verdade – essas críticas
se fizeram na base de que a concessão
era para a importação de Cadillac mas a ver-

– 653 –
dada é que a concessão aprovada pela Câmara, que
eu combati, dizia respeito, apenas, a automóveis de
segunda e terceira categoria, pois os Cadillacs se
situam na ordem de primeira categoria, ou a dos
automóveis de luxo.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – E fixou-se o
quantum, até três mil dólares.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Permite o
nobre orador um aparte?
O SR. NOVAES FILHO: – Com prazer.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Desde que V.
Exa. está se referindo ao papel do Parlamento, quero
também, como homem do Executivo, tendo vinte
anos de experiência de cargos de direção, dar meu
depoimento, informando que qualquer Chefe de
Serviço, qualquer Diretor de Repartição tem à sua
disposição, para decidir e administrar, auxiliares de
gabinete, chefes de divisão. Os processos chegamlhe
às
mãos,
examinados
por
homens
especializados,
inclusive
procuradores,
nos
Ministérios. Cabe ao chefe da repartição apenas
decidir em última instância. No Parlamento, o
deputado ou senador recebe projetos da mais alta
importância, envolvendo problemas dos mais
variados e tem que, contando tão sòmente com a
colaboração dedicada de meia duzia de assessôres
técnicos, examinar páginas e páginas, consultando
as bibliotecas, para, então, decidir. Entre minha
atuação, nos órgãos da Administração que dirigi, e a
desenvolvida nesta Casa, tenho-me exaurido mais e
sacrificado mais horas de sono no estudo de projetos
que no exercício da atribuição nos setores do
Executivo, quando bastava um aceno, para que os
auxiliares de gabinete diligenciassem quanto à
procura de subsídios. No Senado e na Câmara, o
parlamentar tem que ser eclético, estudar todos os
problemas e ter a coragem de debatê-los
pùblicamente, sujeito às críticas da Imprensa e dos
companheiros de trabalho. Essa a linha marcante
da atuação do parlamentar brasileiro, tão malsinada
em alguns momentos, mas ainda incompreendida.
Se se cotejarem as atuações do homem do
Executivo – sem nenhum de mérito para êste –
e do parlamentar, ver-se-á que o último exaure

tôdas as energias no exercício de suas atribuições.
V. Exa. faz justiça a seus pares. Dei-lhe êsse
depoimento, para que fixe bem o papel do
parlamentar brasileiro, na hora presente.
O SR. NOVAES FILHO: – Muito obrigado pela
valiosa contribuição que me traz o nobre Senador
Abelardo Jurema.
Sr. Presidente, foi também afirmado, foi dito ao
povo – povo que não distingue certas minúcias, as
quais a muitos homens esclarecidos escapem – que
nessa importação de automóveis teriam os
parlamentares retirado do mercado cambial
minguadas divisas, a tanto custo reunidas pelo
Govêrno, para artigos essenciais.
Não é verdade, povo brasileiro! A
concessão,
realmente,
deu
privilégio
aos
parlamentares, mas mediante dólar ao câmbio
livre, pelo qual qualquer cidadão pode comprar a
quantidade de dólares que desejar, aplicando-os
no que bem entender.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Aplicados,
sobretudo, em viagens de turismo.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Permite o nobre
orador um aparte?
O SR. NOVAES FILHO: – Pois não.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Interfiro na
sequência de idéias de V. Exa. para acentuar – e
faço-o porque estou no mesmo caso do nobre
colega, pois fui contra o privilégio e depois importei
um automóvel – que, nessa propaganda contrária à
lei, há tremendo exagêro. A importação de
automóveis para Senadores, Deputados e membros
da Côrte Suprema, atingiu apenas um milhão e
duzentos mil dólares.
O SR. NOVAES FILHO: – Muito obrigado pela
valiosa colaboração que V. Exa. traz ao meu
discurso.
A propósito do aparte do nobre Senador
Abelardo Jurema, ocorre-me agora, à lembrança,
artigo publicado no “Jornal do Brasil” e transcrito na
imprensa de Pernambuco. E’ seu autor homem
público da mais alta dignidade, do qual se pode
discordar – e tenho-o feito, pois é até meu adversário
político, militando em campos opostos –
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mas, sem dúvida, uma das figuras mais cultas, mais
brilhantes e mais respeitadas do Brasil, o antigo
Governador Barbosa Lima Sobrinho.
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Muito bem.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Grande
nome.
O SR. NOVAES FILHO: – Declarava, S. Exa.,
entender justa a facilidade para que os
parlamentares tivessem meio de transporte particular
pois não têm êles, apenas a obrigação de se
encaminharem diàriamente às Casas do Congresso;
precisam ir aos Ministérios e às Autarquias, na
defesa dos apelos e dos reclamos que
constantemente recebem dos Estados, de amigos e
dos partidos.
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Que são
quase sempre, muitos.
O SR. NOVAES FILHO: – Alegava mais S.
Exa. que, no Poder Executivo, Diretores sem
qualquer significação, Chefes de Serviço, sem a
mínima importância, têm durante todo o ano, à sua
disposição, não sòmente automóvel à custa do
Govêrno, chofer e gasolina.
Fazia, apenas, uma ressalva, com a qual
estou de pleníssimo acôrdo: os carros importados
com êsse privilégio, na hipótese de venda, deveriam
ser entregues às Secretarias das respectivas Casas
para que da importância apurada fôsse restituída ao
Congresso que o adquiriu a quantia despendida, e o
restante encaminhado ao Tesouro.
Realmente foi ressalva alta e digna do
eminente pernambucano com a qual estou
radicalmente de acôrdo.
Sr. Presidente, eu que sou homem do meio
têrmo; incompatível com os exageros, com o
falseamento da verdade; eu que sou homem cujo
espirito nunca se tocou por qualquer paixão – seja
meu maior inimigo, estou pronto a reconhecer e
elogiar suas virtudes – fiquei constrangido em
verificar que, no caso, se exagerava os limites e os
fins da proposição, para que fôsse atingido o
Congresso Nacional.
Como
declarei
há
pouco,
tenho
combatido
veementemente
vários
projetos
que
viriam
influir
no
modesto
orça-

mento meu, homem apenas da lavoura brasileira.
Sinto-me, pois, com autoridade e como que
recompensado em fazer cumprir o único projeto que
me manifestei contra, como o faço em relação
àqueles que me são prejudiciais mas que veio em
favor do meu interêsse; e o fiz sem ter que corar. Se
os automóveis houvessem sido comprados ao
câmbio oficial, prejudicando as importações
essenciais do povo, digo em alto e bom som, não
teria coragem de me dirigir ao Poder competente
para êsse fim. Eram êles, porém, ao câmbio livre, no
qual vou sempre adquirir moeda para minhas
viagens. O maior deleite de minha vida é pôr-me em
contato com as velhas civilizações européias, com o
adiantamento, com o esplendor, com o progresso
único do mundo, criado pelos Estados Unidos da
América do Norte. Como sinto o prazer das
viagens, poupo minhas economias de homem da
lavoura canavieira, vou ao mercado de câmbio
livre, sem licença de ninguém, adquiro os
dólares que desejo e os queimo da maneira que
pretendo.
Essa a razão por que, Sr. Presidente, não me
recusei nem tive escrúpulo em aproveitar-me da lei,
a única que combati nesta Casa – que, realmente,
me foi favorável.
O SR. CARLOS SABÓIA: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. NOVAES FILHO: – Ouvirei. V. Exa.
com muito prazer.
O SR. CARLOS SABÓIA: – A celeuma em
tôrno dos carros que seriam importados pelos
parlamentares,
partiu,
principalmente,
dos
contrabandistas, os quais usavam êsses dólares
para a compra de televisões, automóveis e
geladeiras. A concessão feita aos congressistas
naturalmente lhes acarretaria prejuízos. AIiás, não
se confunda mercado financeiro com mercado
econômico. Tem-se feito confusão tremenda com
êsses dois mercados. O mercado financeiro é
aquêle através do qual se processa a troca e a
remessa de capitais de um país para outro; não
infere, com o mercado econômico, de importação e
exportação. Tive, na minha casa, dificuldade
enorme em explicar a uma senhora de São
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Paulo que o câmbio comprado para importar carros
era aquêle que os contrabandistas usavam para
aquisições clandestinas de mercadorias; era o
câmbio utilizado pelo turismo, no estrangeiro; e não o
câmbio oficial. Custei a convencê-la de que não
podíamos importar Cadillac, mas, sim, carros até o
custo total de três mil dólares. A celeuma, portanto, é
desarrazoada e injustificada. A concessão não
contribuiu, de nenhum modo, para prejudicar a vida
econômica da Nação. Atrasou apenas a remessa de
capitais e de lucros extraordinários – não raro
sonegados – de emprêsas estrangeiras, e
descontentou os contrabandistas e aquêles que
desejam ir ao exterior, fazer turismo.
O SR. NOVAES FILHO: – Muito obrigado à
contribuição de V. Exa.
Sr. Presidente, se faço essa defesa, é porque
um homem como eu não foge à tribuna da defesa,
muito embora, sob outro aspecto, sempre me
repugne a tribuna da acusação.
A única falha do projeto – que combati – foi a
do privilégio concedido aos parlamentares.
O SR. CARLOS SABÓIA: – Não foi concedido
à pessoa física, mas, à pessoa jurídica.
O SR. NOVAES FILHO: – Privilégios, os
parlamentares sempre os tiveram, com o silêncio e
apoio de quantos hoje se erguem no combate à
medida.
Os Congressistas gozam de 50% de redução
nos transportes, em tôdas as Companhias nacionais.
É ou não um privilégio? E ninguém pediu que
aquelas emprêsas concedessem idêntico abatimento
a todos os cidadãos brasileiros.
De modo que, na parte do “privilégio”,
confesso que êle tanto não repugnou a minha
consciência, embora jamais tivesse eu a iniciativa e
nem lhe desse apoio, como não dei.
Sr. Presidente, sinto que me vou alongando.
Era, no entanto, um dever da minha consciência,
quando falei no mercado de câmbio me aflorou à
memória essa situação.

Atingido, pelas acusações, senti do meu dever
de homem de bem de declarar por que o fiz, sem
contrangimentos e sem ter de que me penitenciar.
Voltando, no entanto, ao motivo principal da
minha ordem de considerações, renovo, Sr.
Presidente, a todos os políticos brasileiros, aos
Lideres, aos responsáveis pela coisa pública, o
pedido para que examinem a necessidade de uma
trégua a fim de que todos nós cuidemos, com fervor
e serenidade, do encaminhamento dos altos
problemas nacionais.
Dirijo, outrossim, nesta hora, um apelo à
Imprensa do Brasil, representada, nesta Casa
através dos moços tão distintos e brilhantes que
acompanham e prestigiam os nossos trabalhos, para
que modere os seus ataques ao Congresso Nacional
e não esqueça que, onde não houver Legislativo não
haverá Imprensa e não teremos jamais jornalistas
livres onde não houver parlamentares. (Muito bem;
muito bem. Palmas).
Durante o discurso do Sr. Novaes Filho, o Sr.
Apolônio Salles deixa a cadeira da Presidência, que,
é ocupada pelo Sr. Lima Teixeira.
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Sôbre
a
mesa requerimento do nobre Senador Abelardo
Jurema.
E’ lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 438, DE 1957
Nos têrmos do art. 123, letra a, do
Regimento Interno, requeiro dispensa de
interstício para o Projeto de Lei da Câmara
número 142-57, Anexo 3.01 (Orçamento do
Tribunal de Contas) a fim de que figure na Ordem
do Dia da próxima sessão.
Sala das Sessões, em 22 agôsto de 1957. –
Abelardo Jurema.
O SR. PRESIDENTE: – A matéria de que trata
o requerimento ora aprovado será incluída na Ordem
do Dia da próxima sessão.
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Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Discussão única da redação final da emenda
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara número 92,
de 1956, que inclui o Município de Piquete, no
Estado de São Paulo, na zona de guerra definida e
delimitada pelo Decreto número 10.490-A, de 25, de
Setembro de 1942, e dá outras providências
(redação oferecida pela Comissão de Redação, em
seu Parecer número 764, de 1957).
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
(Pausa).
Não havendo quem queira usar da palavra
declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam a
Redação Final, queiram permanecer sentados. –
(Pausa).
Está aprovada.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS (pela ordem): –
Sr. presidente, requeiro verificação da votação.
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
verificação da votação requerida pelo nobre Senador
João Villasbôas.
Queiram levantar-se as Senhores Senadores
que aprovam a redação final.
Queiram sentar-se os Senhores Senadores
que a aprovaram e levantar-se os que a rejeitam.
(Pausa).
Votaram a favor, 23 Senhores Senadores, e
contra, nenhum.
Não há número:
Vai-se proceder à chamada.
RESPONDEM À CHAMADA OS SRS.
SENADORES

ra. – Pitombo Cavalcanti. – Ari Vianna. – Lutterbach
Nunes. – Caiado de Castro. – Gilberto Marinho. –
Benedito Valladares. – Linneu Prestes. – Lino de
Mattos. – Pedro Ludovico. – Mario Motta. – João
Villasbôas. – Gomes de Oliveira. – Francisco Gallotti.
(32).
O SR. PRESIDENTE: – Responderam à
chamada 32 Senhores Senadores.
Havendo quorum regimental, será repetida a
votação.
Os Srs. Senadores que aprovam a redação
final, queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado. Vai à Câmara dos Deputados.
Designo o nobre Senador Ary Vianna,
para acompanhar a matéria naquela Casa do
Congresso.
E’ aprovada e vai à Câmara dos Deputados a
redação final constante do seguinte:
PARECER Nº 764, DE 1957
Redação final da emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara número 92, de 1956.
Relator: Sr. Sebastião Archer.
A Comissão apresenta a redação final (fl.
anexa) da emenda do Senado ao Projeto de Lei
número 92, de 1956, de iniciativa da Câmara dos
Deputados.
Sala das Comissões, em 16 de agôsto de
1957. – Ezechias da Rocha, Presidente. – Sebastião
Archer, Relator. – Mourão Vieira – Mário Porto –
Abelardo Jurema.
ANEXO AO PARECER Nº 764 DE
1957
Redação final da emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara número 92, de 1956,
que inclui o Município de Piquete no Estado de
São Paulo, na zona de guerra definida e
delimitada pelo Decreto número 10.490-A,
de 25 de setembro de 1942, e dá outras
providências.

Vivaldo Lima. – Cunha Mello. – Prisco dos
Santos. – Lameira Bittencourt. – Sebastião Archer. –
Alfredo Duailibe. – Onofre Gomes. – Fausto Cabral. –
Carlos Sabóia. – Kerginaldo Cavalcanti. – Sergio
Marinho. – Abelardo Jurema. – Mario Porto. –
Aos arts. 1º e 2º (Subemenda da Comissão de
Apolônio Salles. – Novaes Filho. – Ezechias da Rocha.
– Freitas Cavalcanti. – Lauro Hora. – Lima Teixei- Serviço Público Civil à Emenda número 1-C).
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Dê-se a êstes artigos a seguinte redação:
“Art. 1º São amparados pela Lei número 288,
de 8 de junho de 1948 os militares e civis que
tenham Servido em fábricas, usinas, arsenais e
estabelecimentos do País que estiveram sob regime
militar no período da guerra e aos quais foi aplicado
o Decreto-lei número 4.937, de 9 de novembro de
1942.
Parágrafo único. Ficam reconhecidos os
direitos dos militares e civis, já falecidos em
condições de serem beneficiados por esta Iei”.
Discussão única do Projeto de Decreto
Legislativo nº 3, de 1957 originário da Câmara dos
Deputados, que aprova o contrato celebrado entre a
Delegacia Regional do Trabalho, do Estado do
Maranhão e Ana de Andrade Lopes e Maria Carolina
de Andrade Lopes, para locação de dependências de
um imóvel situado à rua Osvaldo Cruz número 301,
em São Luís, Estado do Maranhão; tendo pareceres
favoráveis, sob números 749 e 750, de 1957, das
Comissões de: Constituição e Justiça; e de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
(Pausa).
O SR. JOÃO VILLASBÔAS *: – Sr.
Presidente, examino constantemente os projetos de
decretos legislativos oriundos da Câmara dos
Deputados que tenham por finalidade reformar
decisões do Tribunal de Contas, autorizar o registro
de contratos ou de créditos a êsse órgão
submetidos. Examino-os, porque vejo que o Tribunal
de Contas, cujas atribuições já são muito reduzidas,
quase não exerce a devida fiscalização sôbre as
despesas da União.
O
nosso
eminente
colega,
ilustre
representante do Amazonas, Senador Cunha
Mello; como procurador que foi junto àquele
Tribunal, exerceu com inigualável zelo – já não
digo inexcedível – a importante cargo, exarando
sempre os seus pareceres, na oportunidade
dos exames, de contratos e de créditos, com
__________________

* Não foi revisto pelo orador.

a maior fidelidade, na exigência do cumprimento da
Constituição e das Ieis.
O SR. CUNHA MELLO: – Obrigado a V.
Exa.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Nada tem o
nobre Senador Cunha Mello que agradecer.
Presto homenagem de justiça ao seu caráter,
valor intelectual e dedicação aos interêsses
nacionais.
O SR. NOVAES FILHO: – Apoiado!
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Senhor
Presidente,
os
exames
realizados
pela
Procuradoria, nos contratos e nos créditos que
vão ter ao Tribunal de Contas, já representam
parcela mínima da despesa nacional, submetida à
apreciação daquele órgão constitucional. Muitas
vêzes sôbre êles se pronuncia aquêle Tribunal,
ordenando diligências, fazendo exigências para o
cumprimento estrito da legislação reguladora da
matéria e salvaguarda do interêsse público. Com
extraordinária e condenável descaso pelas
determinações daquele órgão auxiliar do
Congresso Nacional deixam, entretanto, decorrer
o prazo, extinguir-se o período legal para prestar
as informações e cumprir as diligências exigidas.
O Tribunal de Contas, diante do descaso e
desorganização da Administração Pública, não
tem outra alternativa se não negar registro ao ato
sôbre o qual deve pronunciar-se.
O SR. CUNHA MELLO: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com prazer.
O SR. CUNHA MELLO: – Vossa Excelência
tem tôda a razão. E’ preciso que o País inteiro
saiba que a Administração Pública pouco
colabora com o Tribunal de Contas. E’ preciso
que se saiba que o Tribunal de Contas, além do
exame do contrato, do ponto de vista financeiro,
tem que fiscalizar a observância da lei dos dois
têrços, se a parte pagou o impôsto de renda e se
está quite com o serviço militar. Diante da
complexidade de suas atribuições, aquela Côrte
precisaria ter melhor colaboração dos Podêres
Públicos, por cuja falta é obrigada a cumprir mal
o seu dever.
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O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permite o nobre orador um aparte?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Pois não.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Tenho
a impressão, pelo que acaba de dizer o nobre
Senador Cunha Mello, que realmente os fatos
indicados são de rotina, atribuições previstas na lei.
Não é exigência que encha ôlho a circunstância de
ter o Tribunal de Contas de verificar, nos processos a
êle submetidos, se a parte está ou não quite com o
impôsto de renda ou o Exército. Não vejo, realmente,
razão de crítica.
Acredito,
sim,
que
necessário
seria
providenciássemos aparelhamento mais condizente
com as atividades do Tribunal de Contas, o que
poderia surgir, sobretudo, através de projeto da lavra
do nosso eminente colega, Senador Cunha Mello,
que reputo a maior autoridade que tem esta Casa em
assuntos dessa natureza.
O SR. CUNHA MELLO: – As palavras do
nobre Senador Kerginaldo Cavalcanti, levam-me a
dar novo aparte. A exigência de o Tribunal de
Contas fiscalizar a quitação do impôsto de renda,
do serviço militar e da Lei de dois terços, decorre
de imperativo do texto legal. Era realmente meu
propósito maior, ao passar pelo Parlamento, pela
segunda vez, contribuir para melhora do serviço de
fiscalização financeira do Brasil, mas não o posso
fazer, não me é permitido dentro dos têrmos
constitucionais iniciar o projeto no Senado,
porque se trata de matéria essencialmente
financeira.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permite o nobre Senador pelo Amazonas que me
enfileire na linha obstrucionista que a União
Democrática Nacional ora tem em vista, no
Senado e na Câmara, para declarar que meu
ilustre colega interpretou mal meu pensamento.
Pretendi dizer que lançássemos projeto não de
caráter financeiro mas de revisão de tipo orgânico
do próprio Tribunal de Contas, de maneira a tornálo capaz de atender às suas legítimas aspirações e
de completar, mesmo, o indispensável para
funcionamento útil à coletividade brasileira. Êsse o
meu pensamento.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Senhor
Presidente, a função do Tribunal de Contas não é
sômente aquela traçada no art. 77 da Constituição.
Congregam-se nessa disposição apenas os
princípios básicos para orientação da matéria a ser
desenvolvida em legislação ordinária a fim de que
dentro das normas do legislativo comum, possa agir
o Tribunal de Contas.
Assim é que o Congresso Nacional votou a Lei
Orgânica daquela Côrte, na qual ficou estabelecido
que o Tribunal de Contas seria o fiscal das relações
contratuais, não sòmente no tocante aos laços
obrigacionais, como quanto à matéria por que é
minutado o contrato.
Tivemos, aqui, oportunidade de discutir
largamente a matéria e em virtude da insistência
constante com que ocupei a tribuna, na defesa do
Tribunal de Contas, consegui ver vencedora a tese
que se concretizava no aprovar as decisões daquele
Tribunal, quando julgando contratos para obras
feitas, com particulares, pelo Departamento dos
Correios e Telégrafos; e lhes negava registro sob o
fundamento de que figurava, no próprio contrato, a
cláusula de que êle entraria em execução
independente da aprovação daquela Côrte.
O Congresso Nacional – a Câmara dos
Deputados, em primeiro lugar, e, em seguida, o
Senado Federal – negavam aprovação a essas
decisões do Tribunal de Contas sob a alegação de
que tendo o Diretor-Geral dos Correios e Telégrafos
assinado o contrato com o particular, êste lhe iniciara
a execução confiante na cláusula, nêle escrita, do
que a vigência independia do registro pelo aludido
Tribunal.
Combati, Sr. Presidente, insistentemente,
desta tribuna, as soluções que vinham sendo dadas
pela Câmara dos Deputados, com o apoio do
Senado Federal. Consegui, finalmente, vencesse,
neste Plenário, opinião contrária à da outra Casa do
Parlamento, pondo-nos em perfeito acôrdo com a
orientação traçada pelo Tribunal de Contas que não
era senão o cumprimento das exigências
estabelecidas na Constituição Federal.
O argumento tantas vêzes utilizado
pelos
que
defendiam
a
aprovação
do
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Contrato, assim elaborado, baseava-se apenas no
sentimentalismo, na convicção de que o particular
sofreria prejuízos caso não fôsse registrado o seu
contrato, uma vez que já executada a obra à qual êle
se referia. Acima, entretanto, da convicção dêsse
contratante, oriunda de cláusula contratual pairava,
de certo o conhecimento, que êle não podia recusar,
do texto expresso e frio da Carta Magna.
Sr. Presidente, vimos assistindo, atualmente,
a constantes pronunciamentos do Congresso
reformando decisões do Tribunal de Contas e
dando validade a contratos elaborados com
infração direta das exigências legais. Não se trata
mais de uma infração direta do preceito
constitucional.
O SR. CUNHA MELLO: – Êsses assuntos
são constantes na Ordem do Dia do Senado.
Quase não há sessão em que não figurem na
pauta dos nossos trabalhos, dois ou três contratos
a que o Tribunal de Contas negou registro e os
quais a Câmara dos Deputados mandou registrar,
como no caso dos contratos feitos pela Diretoria
Geral do Departamento dos Correios e Telégrafos.
Agora, é a violação de exigências constantes não
sòmente da Lei Orgânica do Tribunal de Contas
como de outras leis.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Senhor
Presidente, o nobre representante da Amazonas fere
ponto que eu ia abordar.
O SR. CUNHA MELLO: – Dá licença para um
aparte?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o
prazer.
O SR. CUNHA MELLO: – E o que é pior – em
casos abundantes nos quais a Administração e os
próprios interessados não usaram do pedido de
reconsideração, isto é, conformaram-se com a
decisão da Tribunal. Quando na Procuradoria do
Tribunal de Contas, sempre sustentei a tesa de que
êsses contratos só deveriam vir ao conhecimento do
Congresso naqueles casos em que a Administração
ou, mesmo, os interessados tivessem pedido
reconsideração e o Tribunal a houvesse negado. Aí
se conceberia que o contrato viesse ao Con-

gresso Nacional. Desde que não houve pedido de
reconsideração, desde que a deliberação foi contra
os interessados e êles se conformaram, nada
reclamaram contra a decisão do Tribunal, por que vir
o contrato ao Congresso Nacional? Não seria melhor
que, recusado o registro a determinado contrato,
ficasse a Administração Pública habilitada a fazer
outro contrato e não viesse, pela demora do
Congresso em resolver o assunto, a perder-se o
crédito orçamentário? Muitas vêzes, o Legislativo
resolve mandar registrar contrato depois de
decorridos dez anos e o Tribunal não pode atender
por não existir verba.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Senhor
Presidente: eu falava do descaso da Administração
Pública no cumprir as exigências do Tribunal de
Contas, no prestar-lhe as informações exigidas ou
recorrer de suas decisões.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Recebo com
tôda a satisfação o aparte de V. Exa.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Ouvi com
muita atenção a explicação do nobre Senador Cunha
Mello, que foi durante muitos anos, Procurador do
Tribunal de Contas, mas tenho objeção a fazer. Na
Legislatura passada, fui relator de projeto quase
idêntico ao que se debate no Senado. Na diligência a
que se procedeu, verifiquei o seguinte: apesar de o
Tribunal ter negado registro a obra do Departamento
de Correios e Telégrafos; no Estado do Maranhão,
fôra ela executada, e o interessado recebera a
importância contratada. Tratava-se, pois, dêste caso:
obra realizada e paga; registro negado. Foi dada,
com tôda a clareza, a explicação de que se fazia
necessária a aprovação, para o acêrto, porque já
estava o assunto liquidado, quer com a execução da
obra, quer com o respectivo pagamento. Não sei se
é igual a espécie que ora apreciamos, se o
Congresso terá possibilidade de consertar o que veio
errado, mas é fato consumado.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Agradeço
muito o aparte de V. Exa. embora não possa de
forma alguma com êle concordar.
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Se, efetivamente, um chefe de repartição, um
diretor de serviço realizou contrato para determinada
obra, o dispositivo da nossa Constituição é expresso;
êste contrato não poderá entrar em vigor senão
depois de registrado pelo Tribunal de Contas.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Seria o
caso de responsabilizar o Diretor.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – E se essa
direção violou conscientemente a Constituição
Federal, se êsse chefe de serviço infringiu o
dispositivo da Constituição e os dispositivos da lei
mandando realizar a obra sem prévio registro no
Tribunal de Contas, e, mais que isso, determinando o
pagamento sem crédito autorizado pelo Tribunal de
Contas e o registro, praticou delito. Como disse
muito bem o nobre Senador Francisco Gallotti, o
caminho certo a seguir não é o Congresso validar
êsse ato criminoso, mas, sim, determinar a
punição dos culpados. Não devemos acobertar o
crime, sob a alegação de que se trata de fato
consumado.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Estou de
acôrdo com V. Exa.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito agradeço
a manifestação de V. Exa. Espero, por isso mesmo,
que o nobre colega Francisco Gallotti aceite essa
orientação dentro do Senado, para que no exame de
matéria dessa natureza, não Ievemos nossa
cumplicidade aos crimes dos responsáveis pelos
Departamentos da Administração Pública.
O
SR.
FRANCISCO
GALLOTTI:
–
Alertando-os, para que não mais procedam dessa
maneira.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Sr. Presidente,
o Tribunal de Contas, obrigatòriamente, terá de
fiscalizar êsse contrato. Nesse ponto eu divirjo da
opinião emitida pelo meu nobre colega, Senador
Kerginaldo Cavalcanti, quando disse que a matéria
era secundária, em se tratando de fiscalização
relativa à quitação do impôsto de renda, à quitação
com o serviço militar, ao cumprimento da lei de dois
terços e à inscrição como eleitor, hoje exigida, pela
nossa legislação.
Se a Iei estabelece que ninguém
pode firmar contrato com a União, com o

Estado, com os Municípios ou com as entidades
autárquicas, sem estar quites com o serviço militar;
se a lei exige que ninguem possa firmar contratos
dessa natureza, sem demonstrar sua quitação com o
impôsto de renda; se a lei exige que uma entidade,
uma emprêsa, uma sociedade comercial, industrial
ou civil, para se obrigar a receber obrigações num
contrato bilateral, necessita demonstrar que cumpre,
em relação a seus empregados, o exigido na lei de
dois têrços; se a Lei nº 2.550, de 1955, prescreveu
que ninguém pode assinar contrato com entidade
pública, sem provar estar inscrito como eleitor e,
mais do que isso, ter votado na última eleição, como
pode o Tribunal de Contas fechar os olhos a essa
exigência da Lei? Como pode êle considerar
prescrição tão drástica da nossa lei como matéria
secundária, para admitir o registro de contrato
assinado sem a prova do cumprimento dessa
exigência.
O SR. CUNHA MELLO: – Seria crime de
prevaricação, expressamente previsto e punido no
Código Penal, deixar de cumprir ou alterar
disposição de lei.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Vê, Sr.
Presidente, que em apoio de minha humilde
argumentação.
O SR. CUNHA MELLO: – Argumentação
lúcida e sensata.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito grato a
V. Exa.
...vem a palavra de reconhecida competência
do nobre Senador Cunha Mello demonstrar que seria
um ato de prevaricação, punido pela nossa Legislação
penal. Mas, se o Tribunal de Contas, no desempenho
da sua obrigação legal, no cumprimento das
atribuições que lhe foram traçadas por nós mesmos,
representantes do povo e na outra Casa do
Congresso Nacional, se escusa e foge à prática de
um crime, qual seja a aprovação de um contrato
dessa natureza, seremos então, nós, representantes
do povo, nós, Congresso Nacional, que vamos
reformar êsse ato do Tribunal – ato lícito, legal,
fundamentado na Constituição e nas Ieis, para nos
acumpliciarmos com aqueles que deixaram de cumprir
as leis, que violaram frontalmente exigências legais?
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O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o
prazer recebo o aparte de V. Exa.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Em tese,
estou rigorosamente com V. Exa.; apenas, com o
devido acatamento ao nobre colega, a tese que V.
Exa. defende com brilho e autoridade não se aplica,
de modo algum, ao projeto de decreto legislativo ora
submetido à deliberação do Senado. O contrato em
causa teve seu registro denegado pelo egrégio
Tribunal de Contas por outros motivos. Duas foram
as exigências formuladas: a declaração do valor do
empenho e a aprovação da autoridade competente.
A primeira formalidade, convertido o processo em
diligência, foi integralmente satisfeita e cumprida; a
segunda, conforme se verifica, aliás, do parecer
unânime das Comissões de Constituição e Justiça e
de Finanças, foi cumprida pelo menos em parte.
Assim, estou de pleno acôrdo com a tese de V. Exa.,
mas me permito ressalvar que não tem rigoroso
cabimento no caso em espécie. Muito grato pela
atenção do nobre colega.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Agradeço o
aparte com que V. Exa. me honra. Esclarecerei
minhas considerações sôbre as obrigações, os
deveres, as exigências da parte do Tribunal de
Contas, não sòmente as contidas no artigo 77 da
Constituição, mas também as da Lei Orgânica e
outras.
Derivei-me
para
esta
explanação
respondendo a um aparte com que me honrou o
nobre Senador Kerginaldo Cavalcanti, o qual
declarou ser de pouca significação para impedir o
registro do contrato a exigência do cumprimento da
lei dos dois terços, da do serviço militar e da do
impôsto de renda. Ainda não cheguei ao exame do
projeto, mas vou satisfazer ao desejo de V. Exa.,
entrando, desde logo, nessa apreciação.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Permitame V. Exa. outro aparte. Fiz aquela ressalva, porque
verifiquei que V. Exa. está considerando a matéria
em todos os seus aspectos. Muito grato, mais uma
vez, pela atenção do nobre colega.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Eu é que
agradeço o aparte com que V. Exa. veio dar brilho às
minhas palavras.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Bondade
de V. Exa.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Sr. Presidente,
em várias oportunidades somos chamados a
pronunciar-nos sôbre decisões do Tribunal de
Contas; é a razão por que venho alertar o Senado
para êsses casos que, a cada momento, constam da
Ordem do Dia dos nossos trabalhos. Felizmente,
encontro apoio da parte dos nobres colegas que me
apartearam, demonstração positiva de que, em tese,
concordam com a argumentação que venho
desenvolvendo.
Sr. Presidente, o nobre representante do Pará,
Sr. Lameira Bittencourt, que me trouxe o concurso do
seu brilhante aparte, pediu-me a atenção para o
projeto em discussão, alegando terem meus
argumentos tôda a procedência, embora sem
versarem o assunto em discussão, o caso específico
que temos em vista, sôbre o qual me deveria
manifestar.
Diz, porém, o ofício do Tribunal de Contas:
"Êste Tribunal, tendo presente, encaminhado
pelo Ofício nº 403, de 2 de julho de 1955, da sua
Delegação no Estado do Maranhão, o processo
relativo ao têrmo, do dia 26 de maio anterior, do
contrato celebrado entre a Delegacia Regional do
Trabalho no referido Estado e as Senhoras Ana de
Andrade Lopes e Maria Carolina de Andrade Lopes,
para locação de dependência de um imóvel situado à
rua Oswaldo Cruz, 301, em São Luís – resolveu, em
sessão de 19 de agôsto último, converter o
julgamento em diligência para que:
a) fôsse declarado, mediante têrmo aditivo, o
valor do empenho a que alude e cláusula sétima;
b) fôsse o têrmo submetido à aprovação da
autoridade competente.
Submetido o processo a novo julgamento, em
face do Ofício número 774, de 25 de novembro de
1955, da referida Delegacia, transmitindo cópia do
têrmo, do dia 31 de outubro anterior, aditivo ao alu-
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dido contrato – resolveu o Tribunal, em sessão de 23
de dezembro próximo passado, denegar registro aos
têrmos em apreço, porque não foi aprovado pela
autoridade competente, inferindo-se, à vista da
importância empenhada – cláusula 7ª) – que a sua
execução foi anterior ao registro.
Transmitida essa decisão àquela Delegação,
pelo Ofício nº 13.294 de 27 de dezembro último,
da Secretaria dêste Tribunal, para que fôsse
dado conhecimento à repartição interessada, deixou
ela decorrer o prazo estabelecido no artigo 57, da
Lei nº 830, de 1949, sem que se valesse da
faculdade prevista para impetração de qualquer
recurso, havendo o Tribunal, em conseqüência,
resolvido determinar em sessão de 24 do corrente
mês, o encaminhamento do processo ao Congresso
Nacional, para seu pronunciamento, nos têrmos
do parágrafo 1º do artigo 77, da Constituição
Federal.
Não é possível, Sr. Presidente, o Senado
aprovar o projeto vindo da Câmara.
O Tribunal de Contas negou registro ao
contrato porque lhe faltavam as especificações
necessárias, e determinou fôssem feitos, em têrmo
aditivo a ser aprovado pela autoridade competente.
Êsse têrmo foi efetivamente lavrado e
remetido ao Tribunal de Contas, mas não tem
qualquer valor. A decisão do Tribunal deixou de ser
cumprida, porquanto o têrmo aditivo não foi aprovado
pela autoridade competente. Não era possível àquela
Côrte aceitá-lo e ordenar o registro do contrato,
quando, diante de si, se apresentava peça injurídica,
ilegal, não completada pela assinatura da autoridade
competente. Era uma excrescência dentro do
processo. Documento sem qualquer valia, o qual não
podia ser aceito para registro.
Não sòmente por êsse fato foi-lhe negado
registro, mas, também, porque se verificou,
na referência à verba empenhada para o pagamento
da despesa, que o contrato tivera execução
antes de submetido ao registro do Tribunal de
Contas.

Não houve apenas violação da lei, ao
apresentar-se documento ilegal, não assinado por
quem de direito, mas, também, infração do parágrafo
1º do artigo 77 da Constituição Federal. Dera-se
execução ao contrato de locação, independente da
aprovação prévia do órgão competente da aprovação
prévia do Tribunal de Contas, exigência da
Constituição Brasileira. Motivos dessa natureza, que
conduziram ao pronunciamento do Tribunal não
podiam, Senhor Presidente, ser relegados a segundo
plano, pelo Congresso Nacional, para aprovar
criminosamente contrato feito com tais falhas,
contrato que viola não sòmente o preceito expresso
da Carta Magna, como a Lei da Organização do
Serviço Público. E ainda mais: com essa decisão
conformou-se o Poder Público.
O SR. CUNHA MELLO: – O interessado se
conformou porque não pediu reconsideração do ato.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O Ministério do
Trabalho deixou correr o prazo consignado na lei
para o recurso. Passou, portanto, em julgado a
decisão do Tribunal de Contas, apesar da
comunicação feita e do prazo consignado para o
recurso. A entidade pública tão pouco os
contratantes procuraram valer-se da disposição legal
para interpôr o recurso competente provocando nova
decisão do Tribunal de Contas.
Deflui daí, Sr. Presidente, a convicção para
mim, de que houve conformação integral com o que
fôra decidido jurídicamente.
Ora, se o Tribunal de Contas resolveu bem no
cumprimento estrito da Constituição e da Lei; se as
partes interessadas nesse contrato se conformaram
com tal decisão e dela não interpuseram recurso,
não será lícito ao Congresso Nacional, confirmar
decisão dessa natureza. Seria acumpliciar-se com os
violadores da lei ordenar registro da semelhante
contrato.
Espero, Sr. Presidente, que o Senado, embora
se ressinta naturalmente fatigado pela extensão do
meu discurso neste tocante...
O SR. CUNHA MELLO: – Não apoiado!
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O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – ... em
observância da Constituição e da Lei ordinária rejeite
o projeto vindo da Câmara dos Deputados,
mantendo, assim, a decisão legítima, legal, jurídica,
constitucional do Tribunal de Contas. (Muito bem!
Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
(Pausa).
Não havendo mais quem queira usar da
palavra, encerrarei a discussão. – (Pausa).
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto,
queiram permanecer sentados. – (Pausa).
Está rejeitado.
E' o seguinte o projeto rejeitado que vai ao
Arquivo:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 3, DE 1957
(Nº 106-A, de 1956, na Câmara dos Deputados)

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
Comissão de Redação:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 14, DE 1957
Dá ao Aeroporto de Codó, no Estado do
Maranhão, o nome de "Magalhães de Almeida".
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Passa a denominar-se "Magalhães de
Almeida" o Aeroporto da cidade de Codó, no Estado
do Maranhão.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.

Aprova o contrato celebrado entre a Delegacia
Discussão única do Projeto de Decreto
Regional do Trabalho do Estado do Maranhão e Ana
Legislativo
nº 24, de 1957, originário da Câmara
de Andrade Lopes e Maria Carolina de Andrade
dos Deputados, que aprova a decisão do Tribunal
Lopes.
de Contas denegatória de registro ao contrato
celebrado entre o Departamento Nacional de Obras
Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' aprovado o contrato celebrado, em Contra as Sêcas e a Imobiliária José Gentil S. A.,
20 de maio de 1955, entre a Delegacia Regional do para a locação de imóveis na cidade de Fortaleza,
Trabalho do Estado do Maranhão e Ana de Andrade Capital do Estado do Ceará; tendo pareceres
Lopes e Maria Carolina de Andrade Lopes para favoráveis, sob números 753 e 754, de 1957, das
locação de dependências de um imóvel situado à rua Comissões de: Constituição e Justiça e de
Oswaldo Cruz nº 301, em São Luís, no Estado do Finanças.
Maranhão.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
Art. 2º Revogam-se as disposições em
Projeto.
contrário.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS *: – Sr.
Segunda discussão do Projeto de Lei do
Senado nº 14, de 1957, que dá ao Aeroporto de Codó Presidente, os argumentos que expendi há pouco,
no Estado do Maranhão, o nome de "Magalhães de sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 3, de 1957,
Almeida", aprovado em primeira discussão na sessão que o Senado houve por bem rejeitar enquadram-se
de 14-8-57; tendo pareceres favoráveis ns. 702 e 703, ao caso presente.
das Comissões: de Constituição e Justiça e de
Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
__________________
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
* Não foi revisto pelo orador.
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Felizmente, a proposição vinda da Câmara
dos Deputados é coerente com a decisão do Tribunal
de Contas, o qual negou registro a um contrato com
falhas idênticas, e ainda outras, às que apontei ao
projeto anterior. A outra Casa do Congresso, no
entanto, confirmou a honrosa, digna, legal e jurídica
deliberação daquela Egrégia Côrte. Aprovando,
portanto, o Senado, nos têrmos dos pareceres das
Comissões Técnicas, o projeto em debate, praticará
ato de justiça, como o fêz com a matéria
anteriormente votada. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
(Pausa).
Não havendo mais quem queira usar da
palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
E' o seguinte o projeto aprovado, que vai à
Comissão de Redação:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 24, DE 1957
(Nº 126-A-1957, na Câmara dos Deputados)
Aprova a decisão do Tribunal de Contas
denegatória do registro ao contrato de locação
celebrado entre o Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas e a Imobiliária José Gentil S. A.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' aprovada a decisão do Tribunal de
Contas, de 30 de dezembro de 1955, que denegou
registro ao contrato celebrado, em 28 de setembro
de 1955, entre o Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas e a Imobiliária José Gentil S. A.,
para a locação de imóveis na cidade de Fortaleza,
capital do Estado do Ceará.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa ofício
do nobre Senador Ezechias da Rocha, nos seguintes
têrmos:
OFÍCIO
Rio de Janeiro, 22 de agôsto de 1957:
Senhor Presidente.
Achando-se licenciado o Sr. Senador Lourival
Fontes solicito se digne Vossa Excelência de
designar-lhe substituto temporário na Comissão de
Educação e Cultura na forma do disposto no artigo
39 parágrafo 2º do Regimento Interno.
Atenciosas saudações. – Ezechias da Rocha,
Presidente em exercício.
O SR. PRESIDENTE: – Designo o nobre
Senador Lauro Hora. Está esgotada a matéria da
Ordem do Dia.
Tem a palavra o nobre Senador Apolônio
Salles, primeiro orador inscrito para esta
oportunidade. (Pausa).
Não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Ezechias da
Rocha, segundo orador inscrito.
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Sr.
Presidente, desisto da palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Lino de Mattos, terceiro orador inscrito.
(Pausa).
Não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Gomes de
Oliveira, quarto orador inscrito. (Pausa).
Não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Kerginaldo
Cavalcanti, quarto orador inscrito. (Pausa).
Está ausente.
Tem a palavra o nobre Senador Pedro
Ludovico, sexto orador inscrito, (Pausa).
Não está no recinto.
O Sr. 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.

– 665 –
DISCURSO SÚPRA REFERIDO

Nada mais havendo que tratar, vou levantar a
sessão. Designo para a extraordinária das 21 horas
Mandado à Mesa, pela Sr. Gilberto Marinho, a seguinte:
para ser dado como proferido.
Senhor Presidente:
ORDEM DO DIA
O aniversário de "O Mundo Português" não é
uma data cujo significado encontre repercussão,
1. Votação, em discussão única do Projeto de
apenas, no âmbito de seus leitores.
Lei da Câmara nº 611, de 1956, que modifica o art.
Quando um jornal se reveste da importância e 27 e seus parágrafos, da Lei nº 2.004, de 5 de
da autoridade por êle alcançada, passa a constituir outubro de 1955 (dispõe sôbre a política nacional do
um patrimônio da coletividade a que serve.
petróleo e define as atribuições do Conselho
Quem quer que haja acompanhado a sua Nacional do Petróleo, institui a Sociedade por ações
atuação, não lhe poderá negar o testemunho do Petróleo Brasileiro S. A., e dá outras providências),
zêlo e do devotamento com que se dedica às tendo pareceres: 1 – Sôbre o Projeto (ns. 974 a 976,
grandes causas que empolgam o povo carioca e, de 1956), das Comissões: de Constituição e Justiça;
em especial, às centenas de milhares de de Economia; e de Finanças, favoráveis. II – Sôbre
portuguêses que, vivendo nessa magnífica as emendas de Plenário (ns. 728 a 730, de 1957),
metrópole, cérebro e coração do país, emprestam o das Comissões: de Constituição e Justiça, favorável
seu labor diário e a colaboração valiosa para o a de nº 1 e contrário à de nº 2; de Economia,
engrandecimento da terra brasileira. Da terra em contrário; e de Finanças, contrário.
que se não podem considerar estranhos, porque o
2. Discussão única da redação final da
Brasil que os acolhe nada mais é do que o emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
prolongamento da heróica pátria lusitana, em que 125, de 1957, que autoriza o Poder Executivo a abrir
irmãos de um e de outro lado do Atlântico se ao Poder Judiciário – Tribunal de Recursos – o
confundem na mais perfeita comunhão, vinculados crédito especial de Cr$ 1.520.125,70 para atender a
pela mesma raça, pela mesma língua e pela mesma despesas decorrentes das Leis ns. 2.488, de 6 de
religião.
maio de 1955, e 2.588, de 8 de setembro de 1955
Neste momento, em nome da representação (redação oferecida pela Comissão de Redação, em
do Distrito Federal no Senado da República, com os seu parecer nº 765, de 1957).
nossos aplausos aos Diretores, Redatores e a todos
3 Discussão única da redação final do Projeto
quantos trabalham em "O Mundo Português", de Decreto Legislativo número 11, de 1957,
trazemos os melhores votos para que prossiga na originário da Câmara dos Deputados, que determina
sua alta e nobre missão, prestando relevantes o registro do têrmo aditivo ao contrato celebrado
serviços no debate das idéias e soluções que entre o Govêrno da República dos Estados Unidos do
interessam ao desenvolvimento do país e ao bem- Brasil e José Roque, para desempenhar, no Arsenal
estar de seu povo, honrando as melhores tradições de Marinha do Rio de Janeiro, a função de Técnico
da imprensa brasileira.
Especializado em trabalhos a quente de ligas ferrosas
e não ferrosas. (Redação oferecida pela Comissão de
Gilberto Marinho. Redação no seu Parecer nº 767, de 1957).
4. Discussão única da redação final do Projeto
Não há mais orador inscrito. (Pausa).
de Decreto Legislativo número 23, de 1957,
Convoco os Srs. Senadores para uma sessão originário do Senado, que aprova o texto do Acôrdo
extraordinária hoje, às 21 horas.
Internacional do Trigo de 1956, assinado pelo
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Brasil, em Washington, em 17 de maio de 1956.
(Redação oferecida pela Comissão de Redação no
seu Parecer número 768, de 1957).
5. Discussão única da redação final do Projeto
de Decreto Legislativo número 26, de 1957, que
aprova o "Tratado que restabelece a Áustria como
Estado Independente e Democrático", firmado a 15
de maio de 1955 (Redação oferecida pela Comissão
de Redação, em seu Parecer nº 769, de 1957).
6. Discussão única da redação final
das emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 142, de 1957, que estima a Receita e
fixa a Despesa da União para o exercício
financeiro de 1958 – Anexo 6 – Órgãos Auxiliares
– 3.01 – Tribunal de Contas (redação oferecida
pela Comissão de Finanças em seu Parecer nº
776, de 1957, e incluído em Ordem do Dia
em virtude de dispensa de interstício, conce-

dida na sessão anterior a requerimento do Sr.
Senador Abelardo Jurema).
7. Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 142, de 1957, que estima a Receita e fixa
a Despesa da União para o exercício financeiro de
1958 – Anexo nº 4 – Poder Executivo – 4.03 –
Estado-Maior das Fôrças Armadas, tendo: Parecer
favorável, sob nº 743, de 1957, da Comissão de
Finanças.
8. Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 142, de 1957, que estima a Receita e fixa
a Despesa da União para o exercício financeiro de
1958 – Anexo nº 4 – Poder Executivo – 4.07 –
Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica,
tendo: Parecer favorável, sob nº 725, de 1957, da
Comissão de Finanças.
Está encerrada a Sessão.
(Levanta-se a Sessão às 17 horas).

126ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LÉGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 22 DE AGÔSTO DE 1957
(Extraordinária)
PRESIDÊNCIA DOS SENHORES LIMA TEIXEIRA E KERGINALDO CAVALCANTI
Às 21 horas acham-se presentes os Srs.
O Sr. 1º Suplente, servindo de 1º Secretário, lê
Senadores:
o seguinte:
Vivaldo Lima – Mourão Vieira – Cunha
Mello – Prisco dos Santos – Lameira Bittencourt –
Sebastião Archer – Alfredo Duailibe – Waldemar
Santos Leônidas Mello – Onofre Gomes – Fausto
Cabral – Carlos Saboya – Kerginaldo Cavalcanti –
Sérgio Marinho – Abelardo Jurema – Mário
Porto – Novaes Filho – Ezechias da Rocha –
Freitas Cavalcanti – Sobral Barreto – Lauro Hora –
Neves da Rocha – Lima Teixeira – Pitombo
Cavalcanti – Ary Vianna – Lutterbach Nunes –
Tarcisio Miranda – Alencastro Guimarães – Caiado
de Castro – Gilberto Marinho Benedicto Valladares
– Linneu Prestes – Lino de Mattos – Mario
Motta – João Villasbôas – Gomes de Oliveira –
Francisco Gallotti – Primio Beck – Daniel Krieger –
(39).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de
presença acusa o comparecimento de 39 Srs.
Senadores. Havendo número legal, está aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. 2º Suplente, servindo de 2º
Secretário, procede à leitura da Ata da sessão
anterior, que, posta em discussão, é sem debate
aprovada.

EXPEDIENTE
PARECERES NS. 778 E 779,
DE 1957
Da Comissão de Constituição e Justiça, ao
Projeto de Lei da Câmara nº 260, de 1956, que
concede amparo do Estado aos conscritos (recrutas)
acidentados ou invalidados, no interior dos
estabelecimentos
militares
ou
durante
o
deslocamento a que estejam sujeitos por fôrça de
convocação para prestação do serviço militar.
Relator: Sr. Lourival Fontes.
Dispõe o presente projeto (artigo 1º) que será
aplicado aos conscritos (recrutas) das classes
convocadas para o serviço militar e aos que com elas
devam apresentar-se para inspeção de saúde, nos
portos de recepção dos municípios tributários ou nas
unidades onde devam servir, a mesma legislação que
couber aos já incorporados se forem acidentados nos
deslocamentos a que sejam forçados para
cumprimento de disposições da Lei do Serviço Militar,
realizados em obediência à determinação específica
ou sob o contrôle mediato de autoridade militar.
A
concessão
de
amparo
(parágrafo
único do art. 1º) só será feita após ter
sido
apurado,
em
inquérito
policial
mi-
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Iitar, que o cidadão acidentado se deslocava nas
condições previstas no artigo.
O benefício em aprêço é também extensivo
(art. 2º):
a) aos conscritos (recrutas) das Fôrças
Armadas, incapacitados durante o período de
treinamento por qualquer doença especificada nas
alíneas "b" e "d" do artigo 30 da Lei número 2.370,
de 9 de dezembro de 1954;
b) aos casos de invalidez anteriores à vigência
desta lei, desde que comprovada a necessidade do
amparo em inquérito policial-militar ou inquérito
sanitário de origem.
II – O projeto é de autoria do Poder Executivo,
que o enviou ao Congresso acompanhado de
Exposição de Motivos do Ministério da Guerra,
justificando-o.
Lembra o titular daquela Pasta, no referido
documento, que o recruta se vincula diretamente, ao
Estado, a partir da hora de sua apresentação no
pôsto de recepção até a hora do término dos exames
a que deveria ser submetido, e essa vinculação
legitima, sem dúvida, o amparo que se pretende,
agora, conceder-lhe.
III. A medida se nos afigura justa e oportuna,
pois não se compreende deixe o Estado ao
abandono a quem seja acidentado ou invalidado a
seu serviço.
O entranhável, na hipótese, como bem
salientou a Comissão de Segurança Nacional
da Câmara dos Deputados, "é que não se
tenha cuidado há mais tempo do assunto, certo
que se trata de casos de fácil previsão, em
país como o nosso. Via de regra, as precárias
emprêsas de transporte, sobretudo no interior,
nunca poderiam cobrir os riscos de acidentes que
ocorram com os conscritos que já se tenham
apresentado aos postos de recepção de sorteados,
cumprindo, assim, um dever militar, muito
embora ainda não incorporados às unidades do
Exército.
Assim, e nada havendo, do ponto
de vista constitucional e jurídico, que inva-

lido o projeto, opinamos por sua aprovação.
Sala das Comissões, em 9 de julho de 1957. –
Cunha Mello, Presidente. – Lourival Fontes, Relator.
– Gilberto Marinho – Linneu Prestes – Gaspar
Velloso – Attilio Vivacqua – Argemiro de Figueiredo –
Abelardo Jurema.
Nº 779, de 1956
Da Comissão de Segurança Nacional, sôbre o
Projeto de Lei da, Câmara nº 260, de 1956.
Relator: Sr. Mário Motta.
Segundo o presente projeto (art. 1º), será
aplicada, aos conscritos (recrutas) das classes
convocadas para o serviço, militar e aos que com
elas devam apresentar-se para inspeção de saúde,
nos postos de recepção dos municípios tributários ou
nas unidades onde devam servir, a mesma
legislação que couber aos já incorporados, se forem
acidentados nos deslocamentos a que sejam
forçados para cumprimento de disposições de Lei do
Serviço Militar, realizados em obediência a
determinação específica ou sob o contrôle imediato
de autoridade militar.
Essa concessão (parágrafo único) só será feita
após ter sido apurada em inquérito policial-militar,
que o cidadão acidentado se deslocava nas
condições previstas neste artigo.
O disposto no artigo 1º é extensivo (artigo 2º):
a) aos conscritos (recrutas) das Fôrças
Armadas, incapacitados, durante o período de
treinamento, por qualquer doença especificada nas
alíneas "b" "c" e "d" do artigo 30 da lei nº 2.370, de 9
de dezembro de 1954;
b) aos casos de invalidez, anteriormente
verificados, desde que comprovada a necessidade
do amparo em inquérito policial-militar ou inquérito
sanitário de origem.
O projeto, de autoria do Poder Executivo, veio
ao Congresso acompanhado da Exposição de
Motivos do Ministério da Guerra, que o justifica com
os seguintes principais motivos:
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a) Daltro Sampaio de Almeida, em 23 de
dezembro de 1953, quando era transportado em
viatura militar da 1º Circunscrição de Recrutamento
para o quartel do Batalhão de Guardas, onde seria
submetido a exame abreugrático para fins de
incorporação nas fileiras do Exército, foi vítima de um
acidente ocorrido com a citada viatura, por culpa do
motorista que a dirigia, como ficou demonstrado
num Inquérito Policial-Militar, e de cujo acidente
resultou sofrer, o interessado, e amputação do braço
direito;
b) embora o conscrito Daltro Sampaio de
Almeida se encontrasse à disposição do Exército,
por fôrça da Lei do Serviço Militar, não se encontra,
na legislação em vigor, dispositivo que o ampare,
porquanto ainda não estava incorporado;
c) o projeto solucionará o caso em tela e os
futuros.
Verifica-se, dessa maneira, como aliás
salientou o relator da matéria na Comissão de
Segurança Nacional da Câmara dos Deputados, que
o Ministério da Guerra "não encontrou, na legislação
vigente, nenhuma maneira de amparar um conscrito
acidentado durante percurso de caminhão feito de
um ponto para outro da cidade".
O caso particular, citado, deve servir de
exemplo, pois o que aconteceu ao conscrito Daltro
Sampaio de Almeida, quando se preparava para
cumprir as suas obrigações militares, poderá
acontecer a muitos outros. E não é justo que, nessa
emergência, o cidadão vítima de acidente fique
desamparado pelo Estado, sob cujo contrôle já se
encontra.
IV. Comissão de Constituição e Justiça,
estudando a medida do ponto de vista constitucional
e jurídico, nenhuma objeção fêz, considerando-a, ao
contrário, justa e oportuna.
V. Diante do exposto, esta Comissão se
manifesta pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 15 de agôsto de
1957. – Onofre Gomes, Presidente. – Mário Motta,
Relator. – Caiado de Castro – Gilberto Marinho –
Alencastro Guimarães.

PARECER Nº 780, DE 1957
Redação final da emenda do Senado ao
Projeto, de Lei da Câmara nº 172, de 1957.
Relator: Senador Mourão Vieira.
A Comissão apresenta a Redação final (fl.
anexa) da emenda do Senado ao Projeto de Lei nº
172, de 1957, de iniciativa da Câmara dos
Deputados.
Sala das Comissões, em 22 de agôsto de
1957. – Ezechias da Rocha, Presidente. – Mourão
Vieira, Relator. – Mário Porto.
ANEXO AO PARECER Nº 780, DE 1957
Redação final da Emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 172, de 1957, que abre
o crédito suplementar de Cr$ 2.500.000,00 ao
Orçamento da União, para o exercício de 1957,
Anexo 2 – Poder Legislativo – Câmara dos
Deputados.
Ao art. 1º (Emenda nº 1)
1) Onde se lê:
"... crédito suplementar de Cr$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil cruzeiros)".
Leia-se:
"... crédito suplementar de Cr$ 4.000.000,00
(quatro milhões de cruzeiros)..."
2) Onde se lê:
"– Associação Interparlamentar de Turismo –
Grupo Brasileiro – Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de
cruzeiros).
Leia-se:
"– Associação Interparlamentar de Turismo –
Grupo Brasileiro – Cr$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil cruzeiros)..."
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti deixa a cadeira da
Presidência, assumindo-a o Sr. Lima Teixeira.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente, do qual constou o Parecer nº 780,
referente à redação final da emenda oferecida ao
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Projeto de Lei da Câmara nº 172, de 1957, sob
regime de urgência.
Em discussão a redação final.
Não havendo quem faça uso da palavra,
encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam a redação
final, queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Aprovada.
Vai à Câmara dos Deputados.
Designo o nobre Senador Fausto Cabral para
acompanhar, na Câmara dos Deputados, o estudo
da emenda do Senado.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Apolônio
Salles, primeiro orador inscrito. (Pausa).
S. Exa. está ausente.
Tem a palavra o nobre Senador Mourão Vieira,
segundo orador inscrito.
O SR. MOURÃO VIEIRA *: – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, ao chegar hoje a esta Casa, tive a
satisfação de receber telegrama do Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas, o
ilustre Deputado Arthur Virgilio Filho, que passo a ler,
como início da pequena oração que vou proferir:
"Antóvila Mourão Vieira – Palácio Monroe –
Rio.
Tenho a honra de transmitir a Vossa
Excelência, a requerimento do Deputado Oséas
Martins, deferido pela Mesa o seguinte: Com o mais
vivo entusiasmo, registramos a passagem por esta
terra do eminente Senhor Ministro Mário Meneghetti
que, a par de se revelar homem público de singular
atividade, se faz credor da nossa maior admiração e
respeito, pelo zêlo demonstrado às causas da terra e
do povo amazonense. Atenciosas saudações. –
Arthur Virgilio Filho – Presidente em exercício da
Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas".
Sr.
Presidente,
antes
de
receber
êsse telegrama, e por intermédio do Sr. Cae__________________

* Não foi revisto pelo orador.

té Ferreira, Diretor do Fomento Agrícola do
Amazonas, que comigo palestrou na noite de ontem,
fiquei ciente do que foi a passagem do ilustre
Ministro Mário Meneghetti. O próprio Titular da pasta
da Agricultura, antes de viajar, teve a gentileza de
convidar a Bancada Amazonense desta Casa para
acompanhá-lo na breve visita que ia fazer ao meu
Estado Natal, para receber, como recebeu, o
Secretário Geral da FAO, que veio ao Brasil estudar
assuntos relativos à economia do nosso País.
Informou-me ainda o Diretor do Fomento Agrícola do
Amazonas que se realizara na Associação Comercial
de Manáus, uma mesa redonda, da qual surgiram
resultados promissores para a economia do meu
Estado. Ficou assentado, em princípio, que as
repartições do fomento federal como as demais,
ligadas ao Ministério da Agricultura, teriam
tratamento especial, em face das deficiências que o
Sr. Ministro notou no Amazonas. Freqüentemente, e
contra os meus hábitos, tenho comparecido ao
gabinete dêsse ilustre titular, levando a S. Exa. os
reclamos do meu povo. Já agora, pessoalmente,
teve o Senhor Ministro uma impressão real de que as
nossas afirmativas não eram vãs e os nossos
desejos devem ser satisfeitos, para que o Amazonas
saia dessa condição de enteado da Federação. Digo
enteado, Sr. Presidente, porque ainda há dias
assistimos nesta Casa à verdadeira explosão do
nosso entusiasmo pela emenda que, dentro do
Código de Tarifas, concedia à região amazônica – já
numa segunda fase da emenda, porque a primeira
se relacionava com todos os rios brasileiros,
tratamento especial da questão das alíquotas.
Pois bem, essa emenda, que mereceu a
assinatura de trinta e oito senhores Senadores e,
posteriormente, a aprovação da Comissão de
Finanças e, mais do que isso, uma segunda emenda,
não digo redundante, porque estabelecia mais do
que uma proteção da alíquota, pois isentava de
qualquer impôsto os motores até quinze toneladas,
empregados nas embarcações dos rios da Amazônia,
desde que importados pela Superintendência do
Plano de Valorização Econômica da Amazônia ou pelo
Banco de Crédito da Amazônia. Êstes ficariam
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totalmente isentos de impostos, numa homenagem
aos seringueiros e seus assemelhados, aos juteiros,
enfim, a todos os lavradores que naquele mundo em
formação trabalham por um Brasil melhor.
Tenho ciência, de que na Câmara dos
Deputados, amazonenses e os das bancadas que
integram aquela região – Pará, Mato Grosso,
Maranhão, Goiás, Território do Amapá, Rio Branco,
Acre e Guaporé, incorporados – conseguiram fôsse a
emenda convertida em lei, se transformasse num
inciso da Lei de Tarifas. Soubemos, depois, e
com grande mágoa, que êsse artigo houvera sido
vetado.
Certamente os altos interêsses da nação
aconselharam o Sr. Ministro da Fazenda a influir
junto ao Sr. Presidente da República, que se tem
mostrado um dedicado amigo da Amazônia; altos
interêsses econômicos, talvez fora da nossa própria
compreensão e apreensão, forçaram o Chefe da
Nação a vetar o artigo.
Está mais do que claro, Sr. Presidente, que
mesmo obediente às regras fundamentais do meu
Partido, acatando como acato, as deliberações
superiores da minha liderança, vou propugnar, vou
lutar, vou empregar todos os meios para que o
Congresso abra essa exceção e o veto não seja
mantido, pois êle, realmente, atinge e prejudica um
número imenso de pequenos agricultores, que fazem
dessas minúsculas embarcações, movidas a motor
de 15 HP, o seu cavalo, o seu trator, o seu
caminhão, enfim, o meio de transporte em tôda
aquela região.
Não vai nisto Sr. Presidente, nenhuma
indisciplina partidária; não vai nisto nenhuma
discordância, é o interêsse da terra que fala mais alto
que as nossas próprias convicções.
Sr. Presidente, já agora o Sr. Ministro da
Agricultura, em reunião realizada na Associação
Comercial do Amazônas, quando da sua passagem
por Santarém, onde ia encontrar-se com o Secretário
da FAO, inteirou-se das deficiências, das suas
repartições, deficiências oriundas, mais das
eventualidades do momento, das economias
forçadas que se refletem nos orçamentos do Minis-

tério da Agricultura, que pròpriamente dos
funcionários. Conheço êsses servidores. A meu ver,
são realmente homens dedicados às suas funções.
S. Exa., encantado – empregando as suas
expressões – com o que de maravilhoso viu no
panorama natural, na natureza, naquilo que o
homem não construiu, dentro dos recursos do seu
Ministério vai auxiliar o Amazonas a produzir mais e
em melhores condições.
Assim, está programada para princípios de
outubro, com a presença dos membros das
Bancadas do Amazonas no Senado e na Câmara,
aliados aos representantes da bancada do Pará e de
alguns Territórios – presumo que os de Amapá e da
Rondônia – uma Conferência da Juta, a qual reunirá
técnicos em fibras, exportadores, os próprios
produtores da juta, os pequenos agricultores, os
aviadores que no caso, não dirigem aviões, mas são
os fornecedores dos mantimentos conhecidos na
planície por essa expressão "sui generis".
Assim. Sr. Presidente, aguardo essa reunião,
com muita esperança, com excessivo entusiasmo e
até pressa. Dela espero resulte uma compreensão
geral, de modo a permitir que de uma vez por tôdas,
se chegue à conclusão de que a juta só é, ainda, um
produto gravoso porque não está realmente
estudada nos seus devidos têrmos.
Da Associação Rural de Manáus, que se fêz
paladina e defensora dos direitos dos agricultores do
Amazonas, recebi hoje ofício em que congrega em
cinco itens, as aspirações maiores para a produção
da útil tiliácea. Um dos itens recomenda que se
obtenha autorização do Govêrno Federal para a
exportação de cinco mil toneladas da fibra, que
fazem nos depósitos de Manaus sem comprador.
Outro pede a atenção para o fato de que o excesso
de fibra do corrente ano deriva, principalmente, da
importação clandestina de juta pelos Estados do Sul.
Ainda ontem, o "O Globo" noticiava uma
reunião no Rio Grande do Sul para se aquilatar
até que ponto se deu essa invasão de contrabando,
acrescentando que está avaliado em dois
milhões de sacos de aniagem, o que equivale
mais ou menos a um milhão de quilos,
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já que um saco consome aproximadamente
quinhentas gramas.
Assim, Sr. Presidente, essa conferência sôbre a
juta, em Manáus terá o mérito de esclarecer todos
êsses pontos, principalmente, se chegar a resultado
capaz de convencer os industriais de São Paulo,
Pernambuco e do Rio Grande do Sul, da necessidade
de atentarem para o fato de que o fracasso da
produção não ocasionará, de forma alguma, prejuízo
apenas para o Estado que represento, nesta Casa.
Terá reflexos muito mais amplos. Desanimado e
desencorajado, o pequeno produtor certamente
diminuirá a produção, e voltaremos a comprar juta a
preço de ouro, trocando-o por palha e fibra.
Tenho a esperança de que baixe sôbre os
homens a compreensão geral. Não estou vendo
Estados economicamente fortes ou fracos. Vejo
apenas os problemas do País.
Já disse, desta tribuna, e repito-o agora: é
preciso que nós brasileiros, atentemos para os
fenômenos que desdobram o mundo em dois – o
Ocidental e o Oriental. As conferências de
desarmamento não chegam a um resultado. As
conjunturas internacionais levam os países a
esconderem armas, com as faces blandiciosas e
alegres. E' mister convençam-se os nossos homens
de Govêrno e os consumidores das matérias-primas
da Amazônia de que, de um momento para outro
poderá ocorrer nova conflagração mundial.
Desejamos esteja remota e distante, mas nada
garante não chegue mais depressa do que
pensamos. A fibra que vem do caldeirão de fogo,
onde se processarão os primeiros entreveros, servirá
então de motivo para que, como no tempo da
borracha, os homens ponham as mãos na cabeça.
Será tarde, porém. Terá acontecido o que ocorreu na
primeira década, dêste século, quando se dizia não
haver importância em que os inglêses levassem
umas ''sementezinhas" da seringueira, pois seriam
só para enriquecer-lhes o jardim botânico, para que
fôssem cultivados em estufas alguns especimens da
flora amazônica, para delícia dos habitantes de
Londres.
E, de repente, o que vimos? Grandes
plantações
subjugarem,
arrasarem,
e
des-

truirem a economia de uma região, que só não
pereceu completamente pela bravura dos seus
homens, que lá permaneceram garantindo as
fronteiras do Brasil.
Veio a juta, Sr. Presidente, a qual na
minha opinião de estudioso do assunto, não fará
a riqueza da região, mas terá o condão de
estabelecer cultura organizada, capaz de prender o
homem ao solo. Êsse, o papel da juta e já na pauta
comercial do meu Estado figura ela em primeiro
lugar.
Há, Sr. Presidente, os que defendem – e
julgo estão errados – a solução de o Govêrno
adquirir o produto, estocá-lo e, posteriormente,
vendê-lo aos industriais do Sul. Pergunto eu: para
cinco milhões de uma fibra de densidade
insignificante como é a juta, quantos mil metros
cúbicos de armazéns são necessários? E' preciso
não esquecer que o produto exportado dá para o
País, além dos impostos normais que pagaria,
mais 5% para o agricultor, uma das condições
da exportação. Assim, chego ao ponto de
discordar frontalmente daqueles que julgam ser
uma solução a compra da juta pelo Govêrno.
Solução errada, incapaz de resolver o assunto,
pois serão necessários, no mínimo, três ou quatro
meses, para que o processo se desenvolva. Até
lá, iniciar-se-á a montagem da nova safra e
nenhum caboclo se aventurará mais a penetrar na
lama, onde se cultiva a juta, porque não tem
esperança de que o produto seja vendido. O certo
é que ficará o produto paralisado nos portos
de Manaus, Parintins, Itacoatiara e Santarém.
Propugno
pela
exportação,
atendidas
as
necessidades e os reclamos da indústria nacional.
Se se chegar ao ponto de não se fazer a aquisição,
que se permita a exportação e, posteriormente a
importação, se aquela chegar a desfalcar o parque
nacional.
Não é possível reterem-se 5 milhões de quilos
de uma fibra que dá vida ao Estado, por teimosia,
dizem uns. Não acredito, Sr. Presidente. Quero crer
seja fenômeno de crédito, com o qual as fábricas de
São Paulo estão a braços. Uma das propostas
feitas à Amazônia foi no sentido de ser o produto for-
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necido às fábricas contra pagamento a 180 dias.
Sr. Presidente, qual a matéria-prima, que se
vende com tal prazo? Como será possível com juro
normal sustentar uma plantação nascente se não
houver rodízio, reversibilidade entre o capital
empregado e o obtido pela venda do produto?
Sou brasileiro que acredita em todos os seus
conterrâneos e não julgo seja por pirraça, por má
vontade, que tal atitude encubra um plano para
forçar a baixa do produto que, então, seria comprado
por preço vil. Se assim fôsse o prejuízo da Amazônia
seria por um ano, e, o do Brasil, definitivo. Sr.
Presidente, creio tratar-se de questão de crédito
pouco abundante no Estado de São Paulo; de
qualquer forma, precisamos resolver o problema,
com urgência, porque, a partir de outubro, começam
as plantações definitivas, já que as feitas até agora
são experimentais, a chamada juta da lama, que ora
a produz boa, ora não, e que se faz apenas para não
deixar a terra sem cobertura.
O Sr. Diretor do Instituto Agronômico do Norte,
homem excepcionalmente ativo e conhecedor dos
problemas na região, cujo nome declino com
simpatia e admiração, Dr. Rubens Lima, acaba de
informar que tem, para entregar ao Amazonas, como
quota de sementeira, cem mil quilos.
Se um hectare ficar completamente coberto
com três quilos de juta; e se vinte toneladas de
sementes já foram entregues, estão plantadas,
crescendo, surgiram da terra – pois se trata de
vegetal que cresce quatro metros e vinte, durante
quatros meses – feita essa distribuição, que será
plantada em outubro, por um cálculo de aritmética
rudimentar, verificaremos que só o Amazonas pode
plantar quarenta mil hectares, os quais, multiplicados
por média baixa do dois mil quilogramas por
hectares, fornecerão oitenta, mil toneladas, ou seja,
tôda a produção nacional e mais 60%.
Alguns
líricos,
apaixonados,
homens
que
não
se
compreendem,
porque
não
compreendem
o
povo,
acham
que
mi-

nha campanha sôbre a juta prejudicou-a, pois os
paulistas ficaram sabendo que temos juta demais.
E' possível, no entanto, esconder, por um
fregolismo, por um fenômeno – não sei como dizê-lo
de outro modo, porque fregolismo é o vocábulo
acertado...
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Por
mistificação.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – ...por mistificação,
esconder, repito, debaixo de uma cartola oitenta
milhões de quilos de juta?
O fato é do conhecimento geral. Atribuo essa
acusação a um grupo de cidadãos que, como se diz
na gíria, não vão com a minha cara, e não me acham
simpático, e isso ocorre porque estão derrotados,
pois a juta levantará o Amazonas e a Amazônia,
definitivamente.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Se êles não vão
com a cara de V. Exa., têm muito mau gôsto.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Agradeço a V.
Exa., principalmente porque meu Estado deu a Miss
Brasil do corrente ano.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Mòrmente agora,
que o Amazonas tem o escudo da Beleza.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Exatamente.
Agradeço o aparte tão oportuno e, sobretudo,
tão propício, do nobre Senador Daniel Krieger,
representante do Rio Grande do Sul, que nos
desanuvia dos cálculos de toneladas.
Sr. Presidente, tenho em mãos a revista "O
Brasil de Hoje", que trata de assuntos econômicofinanceiros. Nela se publica um trabalho que me
surpreendeu pela justeza dos algarismos, pelos
mapas que inclui, e, principalmente, pelas análises
comparativas dos depósitos bancários na Região
Amazônica, em 30 de junho de 1956, quer dizer,
quase atualizados, bem como dos empréstimos
concedidos até 30 de julho de 1956, inclusive pelos
bancos da Amazônia, com as percentagens de cada
um dêles, por unidade federativa; Amazonas, Pará,
Acre, Rio Branco e Rondônia.
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O artigo está assim redigido:
"JUTA:
US$ 35 Milhões de Economia para o País.
Banco do Brasil e Banco de crédito da
Amazônia financiam a produção – Problema que
reclama compreensão das indústrias têxteis – Um
mercado internacional à espera de maiores
investimentos.
O difícil acesso às informações bancárias
torna árdua, senão penosa, a tarefa de obter
elementos para aquilatar da norma de conduta dos
estabelecimentos de crédito em relação aos
financiamentos agrícolas.
Dessa forma, não podemos apresentar, como
desejaríamos, trabalho minucioso, sôbre os recursos
reservados ao fomento e plantio da juta.
Para realizarmos a presente pesquisa
utilizamos os relatórios do "Banco do Brasil" e do
"Banco de Crédito da Amazônia", correspondentes
ao exercício de 1956, quando mais acessíveis se
mostraram os dirigentes da economia brasileira ao
fornecimento de recursos para o incremento de sua
produção.
Como é sabido, a demanda, sempre
crescente, do volume de mercadorias ensacadas,
obriga as indústrias têxteis a elevarem, cada vez
mais, as compras desta prodigiosa fibra.
Mourão Vieira, profundo conhecedor do
problema, reunindo as condições de agrônomo
e de representante do povo, vem realizando no
Senado Federal, desde a sua posse, intensa
campanha em prol da expansão dos negócios da
juta.
A leitura do discurso proferido na sessão
de 13 de fevereiro último, permite constatar
como foram conduzidas, com segurança, as
demarches, que tiveram como coroá-lo, a solução
recomendada pelo Senhor Inácio Tosta Filho,
Diretor da Carteira de Comércio Exterior do Banco
do Brasil.

Entre outras medidas aventava-se a
possibilidade de se lançar mão do Rami, como
sucedâneo da juta.
Semelhante iniciativa seria absolutamente
contra-indicada, se levarmos em conta o alto custo
da fibra escolhida, pois não se ignora que o Rami é
considerada fibra nova.
Além de lesiva aos interêsses da produção
agrícola a solução concorreria, desde logo, para o
encarecimento
da
sacaria,
elevando,
conseqüentemente, o preço das mercadorias
condicionadas.
Por demais complexo, não se coadunaria
abordar, no presente trabalho, êste aspecto do
problema, quando, de início, nos propusemos a
examinar, ùnicamente a cooperação financeira dos
estabelecimentos de crédito.
A tarefa do Banco do Brasil
Apesar do grande número de informações
encontradas no relatório do "Banco do Brasil", sôbre
a produção brasileira em geral, achamos pouco
explicito, porém, o capítulo referente à produção da
juta.
Diz, a certa altura, o referido relatório: "Em
face do expressivo aumento do consumo desta fibra
pela indústria nacional, decidiu a Carteira elevar, de
40 para 60%, o limite de adiantamento máximo para
os empréstimos destinados ao seu custeio agrícola.
Neste sentido foram transmitidas instruções às
Agências de Manáus, Parintins, Itacoatiara,
Santarém, Óbidos, Belém e Macapá".
Enquanto os Sindicatos das Indústrias de
Fiação e Tecelagem do Rio e de São Paulo
procuravam obter a importação de 15 mil toneladas,
correspondente, segundo diziam, a 3 mêses de
suprimento normal da indústria, Mourão Vieira
deixava a comodidade de sua poltrona, no
Palácio Monroe, e seguia para o Baixo
Amazonas, percorrendo, durante 22 dias, numa
pequena embarcação, os jutais de Itacoatiara,
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Parintins, Urucará, Urucurituba, Itapiranga e,
posteriormente, os de Manacapuru.
Dessa peregrinação recolheu, êle, afinal, a
firme impressão de que "os rios se comportavam
admiràvelmente, as sementes tinham sido bem
aproveitadas, pois os arbustos já estavam bons de
cortes".
Segundo o testemunho do material fotográfico,
então exibido no Senado, a juta, no campo, atingia
cêrca de 4 metros de altura.
Em resumo: a safra superior à de 1956,
estimando-se o aumento de 40%.
Indeferida que foi a solicitação dos industriais,
a campanha se transferiu para outro setor.
Ainda há bem poucos dias, informações
procedentes da capital bandeirante anunciavam o
firme propósito de certos estabelecimentos
paulistas
apelarem
para
outras
matérias
primas no sentido de substituirem a fibra
amazônica.
Pelo exposto, fácil é concluir que a
Carteira de Crédito Agrícola do "Banco do
Brasil" ainda não está encarando o problema
em tôda a sua plenitude. E não é difícil
de se deduzir que os 23 milhões e 270 mil
cruzeiros invertidos em 1956, neste item, foram
beneficiar,
exclusivamente,
os
chamados
aviadores.
Mesmo assim, as determinações do
Diretor Geral da Carteira não alcançaram
os 20% do aumento ordenado. Isso porque,
no
período
anterior,
correspondente
ao
exercício de 1955, o financiamento da
juta elevou-se a 19 milhões e 47 mil
cruzeiros.
Se realmente o Banco do Brasil pensa
fomentar a produção desta fibra, suas agências, na
Planície Amazônica, devem, antes de tudo, promover
o levantamento geral da zona mais apropriada para
êsse fim.
Persistir
na
política
de
transacionar,
ùnicamente, com aviadores ou casas aviadoras,
constitui êrro, que moderna orientação financeira
desaconselha.

Grande parte dêsses intermediários, segundo
apuraram investigações realizadas, são os maiores
beneficiados pelos investimentos que se fazem na
Amazônia. Não existindo continuidade econômica, para
o desenvolvimento de uma política de financiamento a
essa produção, os plantadores do grande rio ficam
expostos à ganância dos que detêm, em suas mãos, a
posse dos indispensáveis bens de consumo.
A PRODUÇÃO DA JUTA
A Amazônia já superou a fase da cultura
incipiente dessa fibra. Os resultados conhecidos da
última colheita são bastante animadores, como o
demonstra o quadro abaixo:
AMAZONAS
Produção e exportação – 1956
(em kg)
Manáus – 13.175,301.
Parintins – 7.766,504.
Itacoatiara – 4.116.600.
Total – 25.058,405.
Perspectivas da safra – 1957
(em kg)
Manaus – 16.000,00.
Parintins – 10.000,00.
Itacoatiara – 5.000,00.
Total – 31.000,00.
No Pará, a produção da juta atingiu a 10.860.791
quilos, tendo sido os embarques realizados pelos portos
de Belém, Santarém, Óbidos, Oriximiná e Monte Alegre.
Não são conhecidos dados estatísticos dos
embarques dêsse produto, isoladamente, para os
centros de consumo.
Informações divulgadas pela Associação
Comercial de Manaus revelam que o Pará realizou, no
ano passado, embarques de várias fibras, abrangendo
juta, malva, uacima e carrapicho, para diversos pontos
do Sul do país, no total de 25.581,033 quilos.
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A produção conjunta de libras da Amazônia
montou, em 1956, a 52.097,636 quilos, havendo
apenas uma diferença de 2.902,364, quilos (5,27%)
a menos em relação à estimativa da safra
correspondente àquele ano.
Seu
valor
comercial
foi
de
Cr$
1.172.196.810,00.
DESTAQUE DAS VERBAS
Apesar de mais elevados os financiamentos
destinados ao incremento da borracha, não deixam,
entretanto, de ocupar lugar de destaque, no relatório
em questão, as rubricas relativas à produção da
Juta.
Nos algarismos que se alinham a seguir,
vamos encontrar, num resumo sucinto, as somas
dispendidas, para êsse fim, no último exercício:
Juta em 1956 – (em Cr$) 1.000
Empréstimos em c/corrente

1956, a mesma agência firmou 450 contratos, no
valor de 38 milhões e 77 mil cruzeiros. Relativamente
à Parintins, o Banco firmou em 1955, 381 contratos
no valor de 88 milhões e 158 mil cruzeiros.
No último exercício, porém, êsse número
subiu a 543, no valor de 129 milhões e 956 mil
cruzeiros.
Outro fato digno de nota é o Banco ter
instalado agências, de preferência em Municípios
que ainda não travaram contacto com quaisquer
estabelecimentos de crédito.
E' verdade que houve um retraimento inicial do
comércio da zona em questão, fenômeno
perfeitamente compreensível nessa primeira fase de
operações. Aos poucos entretanto, êsses clientes
em potencial irão sendo atraídos à sua órbita de
ação.
A JUTA, FONTE DE ECONOMIA DE DIVISAS

Para melhor avaliar-se a importância da Juta,
no balanço geral das nossas contas, necessário se
A aviadores (74 contratados) – 67.243.
torna conhecer a economia de divisas que ela
proporciona ao País.
Insuficiente, durante a última guerra, a
Empréstimos rurais
produção de Juta nacional, entretanto, já abastece
A plantadores (153 contratados) – 7.048.
hoje as indústrias do País suprindo, dêsse modo,
uma demanda de 50 mil toneladas.
Dêsse montante, 25 mil procedem do
Títulos descontados
Amazonas, contribuindo o Pará com mais de
A aviadores, exportadores e beneficiadores de 25 mil toneladas. Isto, se levarmos em conta a
juta (161 contratados) – 43.610.
malva e a uacima, duas espécies de aplicação
Total – 117.901.
idêntica.
Conquanto no quadro discriminativo das
Alvaro Adolpho, aparteando, certa feita,
operações realizadas pelas filiais do Banco, não se Mourão Vieira, no Senado, disse, textualmente:
façam especificações detalhadas sôbre o objetivo do
financiamento, forçoso é reconhecer-se a expansão
"... a exportação amazônica tem êsse
alcançada pelas agências de Itacoatiara e Parintins, destino – é um dos fatôres de formação do
excelente zona juteira, por sinal.
balanço de contas do Brasil direta ou
Em 1955, segundo ali se demonstra, indiretamente.
Diretamente,
quando
se
dá
Itacoatiara, por exemplo, realizou 191 contratos, a exportação e a produção é convertida
no valor de 15 milhões e 30 mil cruzeiros. Já em em divisas-ouro; indiretamente, quando dei-
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xamos de importar, em virtude da produção
nacional atender às necessidades de nossa
manufatura.
E' o que acontece com a Juta, que representa,
seguramente, uma economia de 35 milhões
de doláres para o balanço de pagamentos do
Brasil".
ESFÔRÇO COLETIVO
Uma vez conjugados todos os órgãos
governamentais instalados na Amazônia, teremos,
dentro de pouco tempo, o Instituto Agronômico do
Norte fornecendo aos agricultores sementes em
julho ou agôsto e não em outubro ou novembro,
quando a colheita da Juta deve ser iniciada. E se,
de outro lado, a Superintendência da Valorização
Econômica – (SPVEA), através do SNAAPP,
depois do reaparelhamento da frota fluvial,
proporcionar facilidades para o rápido escoamento
da produção, teremos, então, vastíssimo campo para
o "Banco de Crédito da Amazônia" estender sua rêde
de agências facilitando ao pequeno plantador uma
eficiente assistência financeira, com o que o ajudará
a libertar-se das manobras dos intermediários
especuladores.
Como Mourão Vieira já teve ocasião de
declarar, desde que a Juta seja cotada a 24
cruzeiros o quilo, não há dúvida que esta liliácea
seguirá o rio em direção à Borba, para lá do
meio dos rios Madeira e Solimões, atingindo o lago
de Tefé e penetrando em todos rios da Amazônia
para tornar-se o produto de maior renda para o
Brasil.
Os lucros, obtidos em 1956, através do
financiamento da Juta, devem servir de estímulo na
aplicação de maior soma de disponibilidades, pois é
preciso não esquecer que o Brasil tem um mercado
internacional à sua espera.
A Alemanha, por intermédio do Fomento
Agrícola Federal do Amazonas, está interessada
na importação de 90 mil toneladas. A In-

glaterra, par outro lado, é candidata, igualmente, à
aquisição dêsse produto em grande escala.
Encarado o problema com a necessária
firmeza, é de esperar que a Juta, dentro em breve,
esteja substituindo, na pauta de nossas exportações,
muitos produtos alcançados pela gravosidade dos
respectivos custos".
Sr. Presidente, li êsse trabalho visando a que
figure nos Anais mais para estudo dos nobres
colegas, que tiveram a indulgência de me ouvir,
durante tanto tempo, que, efetivamente para dar
maior brilho às despretenciosas palavras do orador,
o qual só tem um mérito: o querer defender uma
pobre gente que tem pouquíssimos defensores.
(Muito bem. Muito bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se á:
ORDEM DO DIA
Votação, em discussão única, do Projeto de Lei
da Câmara número 81, de 1956, que modifica o artigo
27 e seus parágrafos, de Lei número 2.094, de 3 de
outubro de 1953, (dispõe sôbre a política nacional do
petróleo e define as atribuições do Conselho Nacional
do Petróleo, institui a Sociedade por ações Petróleo
Brasileiro S.A. e dá outras Providências), tendo
Pareceres: I – sôbre o Projeto (números 974 a 976, de
1956), das Comissões; de Constituição e Justiça e de
Economia; e de Finanças, favoráveis; II – sôbre as
emendas de Plenário (números 728 a 730, de 1957),
das Comissões: de Constituição e Justiça favorável à
de número 1 e contrário à de número 2; de Economia,
contrário; e de Finanças, contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a
Emenda número 1.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS (pela ordem): –
Sr. Presidente, a Emenda número 1 tem pareceres
favoráveis?
O SR. PRESIDENTE: – O parecer da
Comissão de Constituição e Justiça é favorável; os
mais são contrário.
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O SR. JOÃO VILLASBÕAS: – E a Emenda
número 2?
O SR. PRESIDENTE: – A essa emenda, os
pareceres são todos contrários.
Em votação a Emenda número 1.
O
SR.
JOÃO
VILLASBÔAS
(para
encaminhar a votação) *: – Sr. Presidente, segundo
se depreende da justificação que acompanha o
projeto, de autoria do ilustre representante da Bahia,
Deputado Luiz Viana, tem em vista, primordialmente,
retirar dos Estados a faculdade conferida no Art. 27
da Lei número 2.004 de 3 de outubro de 1953, de
redistribuir pelos Municípios 20% da quota a êles
atribuída pela Petrobrás em virtude da exploração do
petróleo no seu solo.
A emenda apresentada pelo nosso brilhante
colega, Senador Othon Mäder, refere-se ao § 3º
do Projeto, que decorre do trecho do Art. 27, o
qual manda a sociedade e suas subsidiárias
pagarem a indenização correspondente a 4% sôbre
o valor do óleo extraído ou do xisto ou do gás aos
Estados e Territórios onde fizerem a lavra do
petróleo e xisto betuminoso e a extração do gás, e
1% aos Municípios onde forem localizadas tais
explorações.
§ 3º estabelece:
"Os Estados, Territórios e Municípios deverão
aplicar os recursos fixados
neste artigo,
preferentemente na produção de energia elétrica e
na pavimentação de rodovias".
Vê V. Exa., Sr. Presidente, que a lei deixa aos
Estados, aos Territórios e aos Municípios a
faculdade de aplicar esta a recebida da sociedade,
em conseqüência da exploração do petróleo,
preferentemente, em produção de energia elétrica e
na pavimentação de rodovias.
Ora, Sr. Presidente, essa preferência fica a
critério dos governos estaduais, o que se deduz
claramente do dispositivo legal.
__________________

* Não foi revisto pelo orador.

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – E' coisa
muito relativa, podendo originar os maiores abusos,
nos têrmos em que está redigido o projeto.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Em apoio da
minha argumentação, Senhor Presidente, traz o
nobre Senador Francisco Gallotti a sua palavra,
esclarecendo que a expressão "preferentemente"
determina abusos, pois que ficando a critério do
Govêrno do Estado estabelecer essa preferência
poderá êle, em vez de aplicar esta verba em
produção de energia elétrica ou em pavimentação de
estradas, pagar funcionários, conceder bolsas de
estudo, custear viagens de amigos ao estrangeiro,
enfim estabelecer preferência para atos não
produtivos, em detrimento da aplicação que o
legislador visou dar a essa parte de arrecadação do
produto petrolífero retirado do solo dos Estados ou
municípios.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Pois não.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Como
disse o ilustre autor da emenda, o nobre Senador
Othon Mäder, engenheiro dos mais capacitados que
conheço, "com essa receita extraordinária, de
natureza tôda especial, chegaríamos ao extremo de
pagar dívidas, cobrir déficits e beneficiar funcionários
públicos, fazendo, evidentemente, a deturpação dos
objetivos da lei".
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O nobre
Senador Francisco Gallotti, com seu aparte, vem em
meu socorro nessa argumentação, para mim difícil,
mostrando que os Governos dos Estados, Territórios
e Municípios, poderão dar aplicação que, a seu
critério, considerem preferente à pavimentação e à
produção de energia elétrica, e despesas
absolutamente improdutivas para aquelas unidades.
Procurou o nobre Senador Othon Mäder
estabelecer, com sua emenda, altamente criteriosa,
a obrigatoriedade da aplicação dessas rendas na
produção de energia elétrica e na pavimentação de
estradas.
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O SR. VIVALDO LIMA: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Pois não.
O SR. VIVALDO LIMA: – Desejo, apenas,
um esclarecimento. No caso de o Município ter
resolvido sua situação, quanto à energia elétrica, e
também no que se refere à pavimentação, em
futuro próximo, não tendo a aplicação do impôsto
prazo certo e ficando no projeto a expressão
obrigatòriamente, como poderá o Govêrno
determiná-lo?
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Oxalá
tenhamos, algum dia, no Brasil, Município que não
careça de aumentar a produção de energia elétrica
ou sua rêde rodoviária!
O SR. VIVALDO LIMA: – Admitamos que isso
aconteça algum dia.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Nesse
caso, o Congresso resolverá a questão.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Ao nobre
Senador Vivaldo Lima, que me honra com seu
aparte, já por mim brilhantemente respondeu o
eminente Senador Francisco Gallotti.
Evidentemente, quando tivermos municípios
com tal produção de energia elétrica que chegue
para seu abastecimento, tendo, por outro lado, as
suas rodovias pavimentadas, o Congresso aqui
estará para resolver o problema da aplicação do
impôsto.
O SR. VIVALDO LIMA: – No caso do
Amazonas por exemplo: ali o problema da energia
elétrica poderá em pouco tempo, ser resolvido. A
questão das rodovias é realmente incerta, difícil na
região e nos municípios. Como poderão as
respectivas Prefeituras aplicar os recursos
decorrentes do impôsto?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Vossa
Excelência mesmo diz que a questão da energia
elétrica no Amazonas poderá ser resolvida dentro
de breve tempo. Estamos, entretanto, legislando
para o momento presente, não para futuro remoto
como aquele que V. Exa. vê no Estado que
tão dignamente representa e no qual poderá
ter a questão da energia elétrica inteiramente
resolvida.
Ao chegar êsse futuro que poderá
ser breve ou remoto, então, V. Exa. ou ou-

tro representante do Amazonas proporá a esta Casa
ou à Câmara dos Deputados providências
legislativas que alteram o que estamos legislando
nesse momento.
O que estamos fazendo nesta hora, em
atenção à situação atual do País, é procurar
satisfazer as duas condições de progresso mais
exigidas pelos Estados e Municípios, justamente a
energia elétrica e as boas estradas.
O SR. VIVALDO LIMA: – V. Exa. há de convir
que a Comissão de Finanças, na qual fui relator da
matéria, não considerei a administração, mas o
administrador, a fim de preferentemente dar-lhe a
oportunidade de servir ao seu Município, dentro
dêsses dois setores – energia elétrica e
pavimentação de estradas de rodagem. V. Exa.
ainda não acredita nos homens públicos do País e
quer obrigá-los a executar as tarefas. Julgo muito
louvável o processo de V. Exa., com o qual estou de
acôrdo.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Obrigado a V.
Exa. que se manifesta de acôrdo com a minha
argumentação.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Vou terminar,
Sr. Presidente.
Penso de forma diversa daquela manifestada
pelo nobre Senador Vivaldo Lima. Não poderá o
Senado votar.
Espero seja aprovada a emenda, pois
melhorará o Projeto, tornando obrigatório o que na
expressão do § 3º é preferente. A obrigatoriedade só
poderá beneficiar os Estados, Territórios e
Municípios. (Muito bem).
O SR. DANIEL KRIEGER (para encaminhar
a votação) *: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, a
emenda de autoria do eminente Senador Othon
Mäder
visa
à
substituição
do
vocábulo
"preferencialmente" por "obrigatòriamente". Como se
vê, tôda a celeuma levanta-se apenas em tôrno
dessas duas palavras.
O advérbio "preferencialmente" é muito
elástico, deixa margem de arbítrio muito grande; tão
grande que se me fôsse possível usar o
"preferencialmente", em vez de discutir a emenda
_________________

* Não foi revisto pelo orador.
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agora objeto do exame do Senado, analisaria o
discurso hoje proferido pelo nobre Senador Novaes
Filho.
S. Exa., numa oração de ática beleza, com
aquêle ardor e combatividade que nos faz lembrar o
fogo divino que Promoteu roubou a Júpiter, falava
nesta Casa em trégua.
Dizia que êsse estado era uma necessidade;
e, aparteando o eminente representante de
Pernambuco, o atual líder do Partido Social
Democrático, Senador Abelardo Jurema, assim se
expressava: "V. Exa. é o bom senso nesta Casa".
Sr. Presidente se o nobre Senador
pernambucano é o "bom senso", a contrario sensu,
devemos afirmar que o "não bom senso" é o Partido
Social Democrático, nesta Casa. A razão é muito
simples. Numa hora em que todos sentem a
necessidade de trégua para que se possa cerzir e
construir o futuro do País levanta-se onda de desafio
à Oposição. O ilustre Líder da Maioria, no Senado,
não disse, mas esposa a teoria de que a Oposição
está fazendo chantage. Apresenta emenda que, se
não fôsse da inspiração do ilustre Senador por Minas
Gerais, Sr. Benedicto Valladares, eu diria que era de
inspiração mefistofélica.
Em verdade, Sr. Presidente, o que se pretende
nesta hora é arrancar o pedestal em que se deve
assentar a verdade democrática, porque sem
verdade eleitoral não há regime democrático no País.
(Muito bem!).
A Oposição, que sempre colocou acima de
seus sentimentos as aspirações do povo, tem
fornecido ao Govêrno da República oportunidades
para que conduza o País aos seus destinos.
E S. Exa. tem recusado tôdas as
oportunidades e, em vez da trégua preconizada pelo
ilustre representante de Pernambuco, avança contra
a Oposição de lança em riste.
Não podemos levantar, na hora da luta, a
bandeira branca da trégua, tão imaculada como a
consciência do representante pernambucano porque
não seria trégua, mas submissão, e os homens do
meu Partido jamais se poderão submeter a essa
capitação.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito bem.
O SR. ABELARDO JUREMA: – A bandeira da
trégua foi levantada pelo Governador Meneghetti,
digno governador do Estado que V. Exa. representa
com tanto brilho. Foi de S. Exa. que partiu o
primeiro grito em prol do desarmamento dos
espíritos.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Ilustre
representante do Rio Grande do Sul a que V. Exa. se
refere, foi levado à governânça do Estado pelo nosso
trabalho e pelo nosso voto porque, na ocasião, era o
denominador comum das nossas aspirações,
pensando no Brasil. E amando sobretudo as
instituições republicanas ofereceu ao Presidente da
República o lenço branco da Paz para que S. Exa.
pudesse fazer govêrno que correspondesse às
aspirações gerais. A essas sugestões de paz nos
respondem com a luta e à luta iremos porque jamais
recuaremos na defesa dos princípios democráticos
do País.
Sr. Presidente, que se pretende com essa
famigerada reforma eleitoral? Dar ao País a verdade
eleitoral? Não!
O que se pretende é violar, violar frontalmente,
violar desabusadamente, violar cìnicamente a
Constituição da República que estabelece que o
analfabeto não tem direito a voto.
Tenham a coragem, se quiserem que o
analfabeto vote, de reformar a Constituição do Brasil;
então nada poderemos opôr, mas virem com
artifícios, com sofismas que não correspondem à
realidade, é que não está certo; virem com
artimanhas para que o analfabeto vote, contrariando
texto expresso da Constituição é que não poderão
obter o apoio da União Democrática Nacional.
Vê V. Exa., Sr. Presidente, como o
"preferencialmente" dá margem a tanta discussão; o
têrmo como é elástico. Prefiro por exemplo, em vez
da emenda, discutir a questão política, que agita e
comove o país.
Razão, por certo, tem o eminente Senador
Othon Mäder, quando pretende substituir o
"preferencialmente" por "obrigatòriamente", porque,
quando obrigatório, não deixa margem a dúvidas.
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Devemos aplicar as reservas que se
recolhem
da
exploração
do
petróleo,
as
obras
indispensáveis
ao
engrandecimento
do País.
Eis por que, Sr. Presidente, e Senhores
Senadores,
creio
que
não
pode
existir
a menor dúvida em que todos hão de inclinar por
essa fórmula precisa e exata.
As palavras encerram muitos subterfúgios.
Já o Padre Vieira dizia que o "não" leva
veneno consigo; outras palavras têm asperezas
e outras, muita suavidade; umas têm amor,
outras ternura, outras ímpetos e outras paixão.
Devemos
escolher
no
dicionário
da
lingua aquelas que contenham a realidade dos
fatos; a que corresponde a realidade e
aos interêsses do país é a palavra "obrigatóriamente"
e não a "preferencialmente". (Muito bem, Muito bem.
Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a
Emenda número I.
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Está rejeitada.
O
SR.
JOÃO
VILLASBÔAS
(pela
ordem): – Sr. 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 a emenda. (Pausa).
Queiram sentar-se os Senhores Senadores
que a aprovaram e levantar-se os que a rejeitam,
(Pausa).
Votaram a favor da Emenda 7 Senhores
Senadores, e, contra, 19.
Não há número.
Vai-se proceder à chamada.

– Ezechias da Rocha – Freitas Cavalcanti – Lauro
Hora – Lima Teixeira – Pitombo Cavalcanti – Ary
Vianna – Lutterbach Nunes – Caiado de Castro –
Benedicto Valladares – Linneu Prestes – Gomes de
Oliveira – Francisco Gallotti – Primio Beck – Daniel
Krieger.
O SR. PRESIDENTE: – Responderam à
chamada 28 Senadores. Está confirmada a falta de
número.
Fica interrompida a votação. Passa-se à
apreciação das matérias em fase de discussão.
SEM DEBATES, TÊM A DISCUSSÃO ÚNICA
ENCERRADA E A VOTAÇÃO ADIADA POR FALTA
DE NÚMERO, AS SEGUINTES MATÉRIAS:
REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº DE 1957

Que autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Poder Judiciário – Tribunal Federal de Recursos – o
crédito especial de Cr$ 1.520.125,70 para atender a
despesas decorrentes das Leis números 2.488, de 6
de maio de 1955 (redação oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer nº 765, de 1957).
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 11, de 1957, originário da Câmara dos
Deputados, que determina o registro do têrmo aditivo
ao contrato celebrado entre o Govêrno da República
dos Estados Unidos do Brasil e José Roque, para
desempenhar, no Arsenal de Marinha do Rio de
Janeiro, a função de Técnico Especializado em
trabalhos a quente de ligas ferrosas e não ferrosas
(Redação oferecida pela Comissão de Redação no
seu Parecer nº 767, de 1957).
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 23, de 1957, originário do Senado, que
aprova o texto do Acôrdo Internacional do Trigo de
1956, assinado pelo Brasil, em Washington, em 17
RESPONDEM À CHAMADA OS SENHORES de maio de 1956 (Redação oferecida pela Comissão
SENADORES:
de Redação no seu Parecer nº 768, de 1957).
Vivaldo Lima – Mourão Vieira – Cunha Mello –
5
Prisco dos Santos – Lameira Bittencourt – Leônidas
Mello – Onofre Gomes – Fausto Cabral – Carlos
Redação
final
do
Projeto
de
Saboya – Kerginaldo Cavalcanti – Sérgio Marinho –
Abelardo Jurema – Mário Porto – Novaes Filho Decreto Legislativo nº 26, de 1957, que aprova
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o "Tratado que restabelece a Áustria, como Estado tenciosa oração que hoje pronunciei na sessão
Independente e Democrática", firmado a 15 de maio ordinária desta Casa.
de 1955, (Redação oferecida pela Comissão de
Se bem entendi, já na parte final do seu
Redação, em seu Parecer número 769, de 1957).
brilhante discurso – porque brilhantes são até as
palavras de simples conversação, pronunciadas pelo
6
nobre colega – S. Exa. deixou escapar a afirmativa,
que merece urgente reparo de minha parte, de que a
Redação final das emendas do Senado ao trégua seria uma espécie de sufocação ou domínio
Projeto de Lei de Câmara número 142, de 1957, que de uma parte litigante da política brasileira sôbre a
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o outra.
exercício financeiro de 1958 – Anexo 6 – órgãos
Sr. Presidente, tenho pregado a trégua da
Auxiliares – 3.01 – Tribunal de Contas (redação tribuna
do
Senado,
exatamente
porque
oferecida pela Comissão de Finanças em seu esta pregação não é incompatível – nem o
Parecer nº 776, de 1957, e incluído em Ordem do poderia ser – com o temperamento rebelde e
Dia em virtude de dispensa de interstício, concedida lutador dos homens dos guararapes. A trégua
na sessão anterior a requerimento do Sr. Abelardo nunca foi a fuga ao cumprimento do dever ou ao
jurema).
combate; a trégua nunca foi a renúncia, nunca foi a
covardia. A trégua sempre foi um gesto que eleva e
7
dignifica, porque só se processa em momentos
culminantes, da vida dos povos, para o exame e
Projeto de Lei da Câmara nº 142, de 1957, encaminhamento de altos problemas, para a solução
que estima a Receita e fixa a Despesa da União para de importantes questões de interêsse da
o exercício financeiro de 1958 – Anexo nº 4 – Poder coletividade.
Executivo – 4.03 – Estado-Maior das Fôrças
Quem já viu, Sr. Presidente, celebrar-se uma
Armadas, tendo Parecer favorável, sob nº 743, de trégua para a prepotência de uma parte sôbre a
1957, da Comissão de Finanças.
outra. Só se consegue a trégua mediante o
entendimento mútuo, a compreensão e o aceite de
8
suas partes. Não poderia, jamais, haver uma trégua,
nessas condições, pois aí seria, antes, a vitória do
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara mais forte sôbre o mais fraco.
Sr. Presidente, nunca eu poderia pregar, da
nº 142, de 1957, que estima a Receita e fixa a
Despesa da União para o exercício financeiro de tribuna do Senado, se não me propusesse a
1958 – Anexo número 4 – Poder Executivo – 4.07 – desmentir as altas tradições de dignidade do
de
Pernambuco,
uma
solução
Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica, povo
periódica,
apenas
para
o
tendo Parecer favorável, sob nº 725, de 1957, da temporária,
amortecimento das prevenções e o sereno
Comissão de Finanças.
exame dos problemas nacionais, que aí
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. estão desafiando a paciência do povo e
inquietando o espírito dos homens responsáveis.
(Pausa).
O SR. NOVAES FILHO *: – Sr. Presidente,
O nobre Senador Daniel Krieger mesmo
antes de entrar no exame da matéria em discussão, acabou de citar, em palavras candentes, as
vou permitir-me alguns comentários, embora ligeiros, consequências que decorrerão do projeto cujo
sôbre as restrições feitas, com tanta fidalguia e debate já se avizinha – o que altera o Código
generosidade, pelo eminente representante do Rio Eleitoral em vigor.
Grande do Sul, Senador Daniel Krieger, a despreSr. Presidente, se minha voz tivesse
prestígio
e
autoridade
e
pudesse
ser
__________________
escutada
pelos
homens
responsáveis
do
* Não foi revisto pelo orador.
Brasil,
já
não
nos
empenharíamos
nes-
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sa luta tão trepidante, que se inicia no Parlamento
Brasileiro; e o Código Eleitoral, se alguma
transformação tivesse de sofrer, esta viria pelo
exame sereno, alto e patriótico de todos os Partidos
responsáveis
pela
condução
política
da
nacionalidade.
Daí por que tanto venho reclamando a trégua,
receoso da situação, que se não é grave nem
oferece perigos iminentes, guarda, contudo, ainda
certos aspectos que não comportarão incidentes que
se agravem ou fatos que conturbem e exaltem o
espírito nacional.
Dentro da minha modéstia tenho reclamado a
trégua política para o Brasil. Mesmo porque sempre
preguei, desta tribuna, que a democracia vive e tem
o seu equilíbrio nas controvérsias, que a alma do
nosso sistema repousa nos debates e na
diferenciação dos pontos de vista.
Se muitos pregam a guerra, reacendem os
moirões e os ódios, provocando separações, é
preciso que nos quadros democráticos do Brasil,
vozes iguais à minha bradem por outras diretrizes,
aconselhando a trégua, que não humilha e sim
dignifica, que não é arma dos castrados morais
porque é e será sempre a alta flama com que os
homens guiam as nacionalidades nos momentos
difíceis.
Estas as razões, por que, Senhor Presidente,
tenho pregado a trégua; e não me arrependo do que
faço, porque sou homem consciente dos meus
deveres.
Ninguém, neste País, oferece lição de
rebeldia, de bravura na luta, de coragem cívica, de
marcha premente para a renúncia e o sacrifício;
ninguém, no Brasil, oferece lição dessa espécie ao
povo de Pernambuco. Tenho, por conseguinte,
autoridade – e Deus seja louvado – para fazer a
pregação que venho fazendo, sem outro propósito
que não o de servirá minha própria consciência de
democrata.
Sr. Presidente, todos os esforços que
fizermos, todos os sacrifícios que empreendermos
pelo revigoramento do sistema do Brasil, pelo
afastamento, para bem longe, de quaisquer perigos
que ameacem o regime vigente, tudo representará,
não provas de covardia ou de fuga, mas apenas,
sentido patriótico, vigilância e defesa das instituições.

Meu povo é marcado nas lutas em defesa das
liberdades.
E' possível que muitos não compreendam as
minhas atitudes, que muitos não entendam minha
linguagem,
mas
a
posição
que
estou
ocupando, estou certo de que é a própria voz de
Pernambuco defendendo, pelos meus métodos, a
permanência, o fortalecimento, a vitória da liberdade
no Brasil.
Com estas palavras, Sr. Presidente, julgo
haver revelado a impressão que me deixou o
discurso do Senador Daniel Krieger que sempre teve
e terá minha admiração. Por várias vêzes, tenho
repetido desta tribuna, que o respeito pela cultura, o
admiro pela inteligência e o estimo e venero,
sobretudo, pelo caráter. S. Exa. é, sem favor, uma
das mais nobres e altas expressões desta Casa e
meu aprêço é tão profundo e tão grande, Sr.
Presidente, que na votação de ainda há pouco, ia
equivocando-me e votando a favor da emenda do
ilustre companheiro, Senador Othon Mäder, para
seguir a orientação traçada pelo brilhante
representante gaúcho, mas, quando tivermos de
renovar neste Plenário, a votação da emenda Othon
Mäder, meu voto será corrigido: votarei contra ela,
para ser coerente comigo mesmo, para ficar na
posição em que fiquei na Comissão de Finanças,
subscrevendo e aceitando o parecer contrário,
emitido pelo relator da matéria.
Sr. Presidente, estou de pleno acôrdo, em
concordância absoluta com a matéria que V. Exa.
submeteu à discussão, e oportunamente votarei em
sentido favorável. (Muito bem).
O SR. DANIEL KRIEGER: – Senhor
Presidente, peço e palavra para explicação
pessoal.
O SR. PRESIDENTE: – Vou encerrar a
discussão da emenda e em seguida darei a palavra a
Vossa Excelência.
O SR. DANIEL KRIEGER (pela ordem): – Sr.
Presidente, agradeço a V. Exa., mas lembro que o
Regimento Interno me permite falar a qualquer hora
em explicação pessoal.
O SR. PRESIDENTE: – Continua e discussão.
(Pausa).
Nenhum Sr. Senador pedindo a palavra,
encerro a discussão.
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Adiada a votação por falta de número.
Tem a palavra o nobre Senador Daniel Krieger
para explicação pessoal.
O SR. DANIEL KRIEGER (para explicação
pessoal) *: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, não
tive, é óbvio, a intenção de atribuir ao eminente
Senador
Novaes
Filho,
representante
de
Pernambuco, a vilania de erguer em suas mãos
puras e dignas a bandeira da rendição.
O SR. NOVAES FILHO: – Sempre muito grato
a V. Exa.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Bendigo, no
entanto, agora, Sr. Presidente, o equívoco em que S.
Exa. incorreu porque propiciou ao Senado da
República oração viril e digna dos seus ancestrais
pernambucanos.
O SR. NOVAES FILHO: – Obrigado a V. Exa.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Quem não
admira, quem não venera a tradição de Pernambuco,
com cujo sangue e sacrifício se esculpiram páginas
memoráveis na História do Brasil?!
Não precisaria S. Exa. invocar, com o calor
com que o fêz os Guararapes. Êles vivem
permanentemente
na
consciência
dos
riograndenses.
Temos, pelo maravilhoso Estado do Norte do
Brasil, que tantos serviços prestou à Pátria em tôdas
as lutas em que ela se empenhou quer em defesa da
sua independência, quer da sua liberdade, a maior, a
mais fremente das admirações.
Se falei calorosamente é porque sempre assim
procedo, em todos os meus discursos. Já dizia
Veauvernagues que os pensamentos mais sublimes
vêm do coração. Quis acentuar que não era possível,
nesta hora, trégua, porque a trégua é bilateral; exige
de ambos os contendores espírito de compreensão e
de renúncia. Quando uma das partes agride e a
outra acena com a paz, esta última está capitulando,
desertando a luta. A bandeira da deserção jamais
pode ser empunhada por partido político, que nasceu
da luta e para a luta, como a União Democrática
Nacional.
__________________

* Não foi revisto pelo orador.

Como disse, Sr. Presidente, até me regozijei
porque
senti
que,
naquele
coração
de
pernambucano, ainda flameja o entusiasmo
indispensável aos grandes embates; senti que, na
luta que se avizinha, a bandeira da trégua será
substituída pelo label da luta. Poderemos contar com
S. Exa. na vanguarda daqueles que estarão
pugnando
pela
salvaguarda
dos
princípios
democráticos e defesa do regime republicano no
Brasil.
O SR. NOVAES FILHO: – V. Exa. dá licença
para um aparte?
O SR. DANIEL KRIEGER: – Pois não.
O SR. NOVAES FILHO: – Apenas para um
esclarecimento. Em questões dessa ordem não se
deve permitir qualquer senão nos Anais do Senado.
A UDN não pediu trégua; também não a pediu meu
partido, o qual, o Brasil inteiro sabe que, em matéria
de oposição, de virilidade e de luta, talvez seja ainda
mais impressionante e mais decisivo que a UDN.
Quem a tem pedido sou eu – e o ressalto sempre
desta tribuna. Procedo movido por impulso
exclusivamente
meu,
mas
é
orientação
rigorosamente de ordem pessoal. Assim, dêsse
ponto de vista não há nenhum partido atingido e
ninguém poderá atribuir a qualquer agremiação
brasileira espírito de covardia ou de renúncia à luta
política que está desenhada no Brasil, a qual tanto
deploro, pela maneira como vejo e observo os
acontecimentos nacionais. Desculpe V. Exa. a
intervenção.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Agradeço o
aparte de V. Exa.
Sei o espírito de luta do partido de V. Exa. Sei,
também, da nobreza e preocupação do nobre
colega...
O SR. NOVAES FILHO: – Obrigado a V.
Exa.
O SR. DANIEL KRIEGER: – que a outra
cousa não visa senão o bem coletivo e se inspira,
exclusivamente, no amor ao país.
O SR. NOVAES FILHO: – Obrigado a V. Exa.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Senhor
Presidente,
infelizmente,
nesta
hora,
devemos
repetir
as
palavras
de
Ce-
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sar quando transpôs o Rubicão – Álea jacta est.
Atiraram-nos à provocação, atiraram-nos a luta, não
temos outro recurso senão juntarmo-nos e ir para o
combate. Iremos firmemente, decididamente, com
aquêle espírito dos Guararapes que é o que
incessantemente anima o Brasil. Se tanto não
bastas-se, também poderíamos ir a outros
Estados do Brasil, inclusive do meu que tem
bela e tradicional história: tão bela e tradicional que
Assis Brasil dizia: "Quem tem o exemplo
da Revolução Farroupilha não precisa buscar
inspiração nos feitos da Grécia".
Sr. Presidente, a União Democrática
Nacional, o Partido Libertador e os elementos
que bem inspirados no amor da Pátria e na pureza
do regime quiserem defender a democracia
no Brasil, que é o govêrno do povo pelo povo e
para o povo, devem, nesta hora, conjugar seus
esforços para defender a verdade eleitoral. Que
democracia será essa que se chafurda na lama da
fraude? Que democracia será essa que procura nos
artifícios das leis o subterfúgio para fazer triunfar
candidatos que não exprimem a verdade eleitoral?
A União Democrática Nacional busca o
princípio vital do sistema democrático: o govêrno da
maioria, mas da maioria real, da maioria honesta,
não da maioria rebuscada, não da maioria falsificada,
não da maioria obtida nos currais eleitorais.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. DANIEL KRIEGER: – Pois não.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Dando
tôda a fôrça do seu apoio, estão conosco mais seis
partidos com representação nas duas Casas do
Congresso.
O SR. DANIEL KRIEGER: – A afirmação de
V. Exa. é uma nesga da esperança neste céu
crepuscular, porque é a afirmação de que uma nova
consciência se ergue no Brasil, uma consciência que
não espera outra coisa senão a pureza do sistema
democrático e a verdade eleitoral.
Haveremos,
desta
tribuna,
como
na da Câmara dos Deputados de discutir,
diàriamente,
todos
êsses
problemas
por-

que preferimos submergir tendo no alto do nosso
navio, desfraldada, a nossa bandeira, os canhões
nos seus postos. Perecer lutando é belo e digno:
capitular no opróbio é desonroso. (Muito bem; muito
bem. Palmas. O orador cumprimentado).
O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo
que tratar, vou encerrar a sessão. Designo para a de
amanhã, a seguinte
ORDEM DO DIA
1 – Continuação da votação, em discussão
única, do Projeto de Lei da Câmara nº 81, de 1956,
que modifica o art. 27 e seus parágrafos, da Lei
número 2.004, de 3 de outubro de 1953 (dispõe
sôbre a política nacional do petróleo e define as
atribuições do Conselho Nacional do Petróleo, institui
a Sociedade por ações Petróleo Brasileiro S. A. e dá
outras providências), tendo Pareceres: I – sôbre o
Projeto (números 974 a 976, de 1956), das
Comissões: de Constituição e Justiça; de Economia
e de Finanças, favoráveis. II – sôbre as emendas de
Plenário (números 728 a 730, de 1957) das
Comissões: de Constituição e Justiça, favorável à de
nº 1 e contrário à de nº 2; de Economia, contrária; e
de Finanças, contrário.
2 – Votação, em discussão única da redação
final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 125, de 1957, que autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Poder Judiciário – Tribunal
Federal de Recursos – o crédito especial de Cr$
1.520.125,70 para atender a despesas decorrentes
das Leia números 2.488, de 6 de maio de 1955, e
2.588, de 8 de setembro de 1955 (redação oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer número
765, de 1957).
3 – Votação, em discussão única da redação
final do Projeto de Decreto Legislativo nº 1, de 1957,
originário da Câmara dos Deputados, que determina
o registro do têrmo aditivo ao contrato celebrado
entre o Govêrno da República dos Estados
Unidos do Brasil e José Roque, para desempenhar,
no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro,
a função de Técnico Especializado em tra-
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balhos a quente de ligas ferrosas e não ferrosas
(Redação oferecida pela Comissão de Redação no
seu Parecer número 767, de 1957).
4 – Votação, em discussão única, da redação
final do Projeto de Decreto Legislativo nº 23, de
1957, originária do Senado, que aprova o texto do
Acôrdo Internacional do Trigo de 1956, assinado pelo
Brasil, em Washington em 17 de maio de 1956
(Redação oferecida pela Comissão de Redação no
seu Parecer nº 768, de 1957).
5 – Votação, em discussão única da redação
final do Projeto de Decreto Legislativo nº 26, de
1957, que aprova o "Tratado que restabelece a
Áustria como Estado Independente e Democrático",
firmado a 15 de maio de 1955 (Redação oferecida
pela Comissão de Redação, em seu Parecer número
769, de 1957).
6 – Votação, em discussão única da redação
final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 142, de 1957, que estima a Receita e fixa
a Despesa da União para o exercício financeiro de
1958 – Anexo 3 – órgãos Auxiliares – 3.01 – Tribunal
de Contas (redação oferecida pela Comissão de
Finanças em seu Parecer nº 776, de 1957, e incluído
em Ordem do Dia em virtude de dispensa de
interstício,
concedida
na
sessão
anterior
a requerimento do Senhor Senador Abelardo
Jurema).
7 – Votação, em discussão única do Projeto de
Lei da Câmara nº 142, de 1957, que estima a
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício
financeiro de 1958 – Anexo nº 4 – Poder Executivo –
4.03 – Estado-Maior das Fôrças Armadas, tendo
Parecer favorável, sob nº 743, de 1957, da Comissão
de Finanças.
8 – Votação, em discussão única do Projeto de
Lei da Câmara nº 142, de 1957, que
estima a Receita e fixa a Despesa da União para
o exercício financeiro de 1958 – Anexo nº 4 –
Poder Executivo – 4.07 – Conselho Nacio-

nal de Águas e Energia Elétrica, tendo Parecer
favorável, sob nº 725, de 1957, da Comissão de
Finanças.
9 – Votação, em discussão única, do Projeto
de Lei da Câmara nº 94, de 1956, que autoriza a
emissão de selos postais comemorativos da
fundação do Município de Quixadá, no Estado do
Ceará, tendo pareceres favoráveis: sôbre o projeto e
a emenda de Plenário (ns. 1.109, 1.110 e 1.111, de
1956, e 627, 628 e 629, de 1957) das Comissões de:
Constituição
e
Justiça;
de
Transportes,
Comunicações e Obras Públicas; e de Finanças.
10 – Discussão única do Projeto de Resolução
nº 2, de 1955, que reforma o Regimento Interno do
Senado (incluído em Ordem do Dia nos têrmos do
art. 91, letra "a", do Requerimento número 412, de
1957, do Sr. Filinto Müller e outros Senhores
Senadores, tendo Parecer, com substitutivo, da
Comissão de Constituição e Justiça e dependendo
de pronunciamento da Comissão Diretora.
11 – Primeira discussão do Projeto de
Reforma Constitucional nº 1, de 1957, que substitui o
parágrafo 4º do art. 4º do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (incluído em Ordem do
Dia, nos têrmos do art. 91, letra "a", do Regimento
Interno, em virtude do Requerimento nº 375, de
1957, do Sr. Senador Caiado de Castro, aprovado na
segunda sessão extraordinária de 5 do mês em
curso), tendo parecer da Comissão Especial
favorável,.sob número 774.
12 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 110, de 1957, que concede isenção de
direitos aduaneiros de importação para a penicilina
injetável, importada até 31 de dezembro de 1947,
tendo pareceres favoráveis, sob ns. 737 a 739, de
1957, de Constituição e Justiça; de Economia; e de
Finanças.
Está encerrada a Sessão.
Levanta-se a Sessão às 22 horas e 50
minutos.

127ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 23 DE AGÔSTO DE 1957
PRESIDÊNCIA DOS SENHORES APOLÔNIO SALLES E LIMA TEIXEIRA
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Vivaldo Lima – Mourão Vieira – Cunha
Mello
–
Prisco
dos
Santos
–
Lameira
Bittencourt – Sebastião Archer – Alfredo
Duailibe – Assis Chateaubriand – Waldemar
Santos – Leônidas Mello – Onofre Gomes –
Fausto
Cabral
–
Carlos
Saboya
–
Kerginaldo Cavalcanti – Sérgio Marinho –
Abelardo Jurema – Mário Porto – Apolônio
Salles – Novaes Filho – Ezechias da Rocha –
Freitas Cavalcanti – Sobral Barreto – Lauro
Hora – Neves da Rocha – Juracy Magalhães –
Lima Teixeira – Pitombo Cavalcanti – Ary
Vianna – Sá Tinoco – Lutterbach Nunes –
Tarcisio Miranda – Alencastro Guimarães –
Caiado de Castro – Gilberto Marinho – Bernardes
Filho – Benedicto Valladares – Lino de
Mattos – Coimbra Bueno – Pedro Ludovico –
Mano Moita – João Villasboas – Gaspar
Velloso – Gomes de Oliveira – Francisco
Gallotti – Saulo Ramos – Premio Beck – Daniel
Krieger – (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. 2º Suplente, servindo de 2º Secretário,
procedo á leitura da Ata da sessão anterior, que,
posta em discussão, é sem debate aprovada.

O Sr. 1º Secretário, lê o seguinte:
EXPEDIENTE
Manifestações de pesar por motivo do
falecimento do Sr. Senador Maynard Gomes:
Telegrama do Sr. Senador Carlos Lindenberg.
Ofício da Câmara Municipal de Ferraz de
Vasconcelos (São Paulo).
VETO Nº 2, DE 1957
(Parcial)
Do Prefeito do Distrito Federal apôsto ao
Projeto de Lei número 1.147-B, de 1953 da Câmara
dos Vereadores.
MENSAGEM
G. P. 2.099 – Em 22 de agôsto de 1957.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, de acôrdo com o parágrafo 3º e para os
fins do parágrafo 4º do artigo 14 da Lei Orgânica, o
Projeto de Lei nº 1.147-B, de 1953, da Câmara dos
Vereadores, que me foi enviado em 14 do corrente e
a alguns de cujos dispositivos neguei sanção, pelas
razões que passo a expor.
2. No parágrafo único do art. 1º vi-me forçado
a vetar a cláusula final: "consoante o que fôr
estabelecido pelo Departamento de Urbanismo".
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Nos têrmos dos artigos 24 e 23 da Lei
Orgânica, o Prefeito, no exercício do poder
executivo, tem o supremo comando da administração
dos negócios públicos locais, cabendo-lhe dirigir,
superintender e fiscalizar (art. 25 parágrafo 1º nº II)
todos os serviços públicos afetos à municipalidade.
4. Como conciliar com estas claras atribuições
a parte final do parágrafo único do artigo 1º do
projeto que obriga o Prefeito a decidir a delimitação
dos núcleos da zona 4 "consoante o que fôr
estabelecido pelo Departamento de Urbanismo"?
Quem é maior autoridade na Prefeitura? O
Departamento ou o Prefeito? Entretanto, pelo
dispositivo vetado, o Departamento subordinado,
estabelece, e ao Prefeito autoridade superior, só
cabe chancelar. Não poderá opinar, criticar, ponderar
ou divergir.
5. Está muito certo que o Prefeito ouça o
Departamento, que êste elabore seu trabalho
técnico, e aqui abro um parêntesis para dizer que,
em minha administração, não houve um só processo
de qualquer Secretaria que houvesse sido
despachado sem a "consonância" da repartição,
técnica correspondente. Está muito certo que a lei
disponha que a delimitação dos núcleos, prevista
para a zona 4 do projeto só vigore a partir de sua
confirmação pelo Prefeito. Mas determinar ao
comandante que só faça o que o soldado queira,
importa numa tal subversão da ordem natural das
cousas que só compreendemos o dispositivo do
projeto como um cochilo do legislador.
6. Pelos mesmos fundamentos não pude dar o
meu assentimento à expressão "favorável" inserta na
cláusula
"mediante
parecer
favorável
do
Departamento de Urbanismo" (artigo 14, número 4)
por onde se dispõe que certas construções nas
áreas de recuo abrangidas pelo P. A. 5.506, poderão
ser toleradas, a juízo do Prefeito. A cláusula restringe
êsse juízo, que fica condicionado ao parecer
favorável do Departamento de Urbanismo, o que
também importa em infringir as prerrogativas do
Governador da cidade. Basta que haja o parecer do
órgão técnico tal como ficou o dispositivo com o voto
que lhe opus.

7. Pelos mesmos motivos, somos forçados a
divergir de expressão idêntica no parágrafo único do
artigo 16, onde se diz que, nos casos omissos, o
Prefeito delibera, mas "consoante o parecer do DUR
(Departamento de Urbanismo)". "Deliberar consoante
o parecer não é deliberar". É adotar a parecer,
referendar o parecer, subscrever o parecer,
comportamento êsse que não se pode exigir nem
mesmo de uma repartição subordinada, que, em
todos os casos e a bem do serviço público, deve ter
sempre o direito de opinar e de divergir. Porque,
então, só o Prefeito deve chancelar, só êle confirmar,
só êle não opinar nem divergir, diante do parecer do
seu subordinado?
8. Finalmente, meu veto incidiu no item 8 do
quadro geral de zoneamento anexo ao projeto, para
que não haja contradição entre a enumeração
constante dêste item e o parágrafo 4º do artigo 3º do
projeto que excluiu os templos de qualquer culto das
exigências do mesmo artigo 3. Se fôsse mantido o
item 8 do Quadro a que me refiro, os templos
religiosos ficariam sujeitos á lei, em virtude da
inclusão do mesmo quadro, e ao mesmo tempo a ela
não estariam sujeitos, em virtude do que dispõe o
parágrafo 4º citado.
9. O projeto, pois, nos dispositivos vetados,
contraria a Lei Orgânica e os interêsses do Distrito,
impondo-se a negativa de sanção, nos têrmos aqui
expostos.
Aproveito o ensejo para reiterar a V. Exa. os
protestos da minha alta estima e distinta
consideração. – Francisco Negrão de Lima, Prefeito
do Distrito Federal.
PROJETO A QUE SE REFERE O VETO
A Câmara do Distrito Federal resolve:
Art. 1º Para o fim de regular a construção de
abrigos e a reserva de áreas destinadas ao
parqueamento de veículos, fica o Distrito Federal
dividido em 5 (cinco) zonas, abrangendo os distritos
fixados pelos Decretos números 6.985, de 17 de
maio de 1941 e 8.223, de 11 de setembro de 1945,
distribuídos da seguinte maneira:
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Zona 1 – 1º Distrito;
Zona 2 – 3º, 4º e 5º Distritos;
Zona 3 – 2º, 6º, 7º e 8º Distritos;
Zona 4 – Núcleos centrais do 9º, 10º, 13º e 14º
Distritos, e 11º, 12º, 15º e 16º Distritos.
Parágrafo único. A delimitação dos núcleos da
zona 4 será fixada por ato do Prefeito do Distrito
Federal, consoante o que fôr estabelecido pelo
Departamento de Urbanismo.
Art. 2º Para efeito de aplicação desta lei serão
adotadas as seguintes definições:
1) entende-se por vaga ou espaço de
estacionamento a área ocupada por um veículo
parado e o espaço necessário à manobra de entrada
e saída do local;
2) a área de vaga ou espaço de
estacionamento correspondente a 25 000m2;
3) prédio residencial unifamiliar é a edificação
e dependências destinadas à utilização por uma só
família, dentro do mesmo lote;
4) prédio residencial multifamiliar é a
edificação e dependências destinadas à utilização
por mais de urna família, dentro do mesmo lote;
5) prédio misto é a edificação e dependências
destinadas à utilização residencial, comercial,
industrial – esta última caracterizada pela indústria
leve permitida na legislação em vigor para a zona
considerada;
6) prédio comercial ou industrial é a edificação
e dependências destinadas exclusivamente às
atividades comerciais ou industriais. Os prédios
comerciais abrangerão os seguintes tipos:
a) – comércio a varejo;
b) – comércio por atacado;
c) – negócios, escritórios, consultórios e
estúdios;
d) – armazenagem, depósito.
7) unidade de habitação é o conjunto de peças
destinadas à moradia de uma família, constituída, no
mínimo, de dois cômodos habitáveis, banheiro e
cozinha;
8) cômodo habitável é aquêle que poderá ser
utilizado para permanência prolongada, diurna e
noturna, conforme exigência do Decreto nº 6.000, de
1º de julho de 1937.
Art. 3º Os edifícios novos e os que
venham
a
ser
alterados
ou
modificados

com obra de vulto, a qual justifique as
medidas
estabelecidas
nesta
lei,
devem
satisfazer, quanto a locais de estabelecimento de
veículos fora das vias públicas, inclusive para a
carga e descarga de mercadorias sem interferência
com o tráfego dessas vias, às exigências constantes
desta lei.
§ 1º As exigências desta lei serão atendidas
dentro do limite dos lotes, através de simples pátios
reservados e demarcados, quer através de abrigos
cobertos, ou quer através de construção de
garagens.
§ 2º Nos loteamentos o alinhamento dos
lotes comerciais sofrerão um recuo de 8 (oito)
metros em relação ao alinhamento dos demais
lotes da quadra, a fim de permitir o
alargamento de veículos em frente ao lote, o
qual
será
descontado
do
cômputo
de
áreas de estabelecimento exigida dentro do
lote.
§ 3º Nos desmembramentos destinados a vila
deverão ser previstas as entradas com largura
mínima de 3,50 metros, para entrada de veículos,
seu estacionamento e manobras de retôrno.
§ 4º Os templos de qualquer curto ficam
isentos das exigências constantes dêste artigo.
Art. 4º As licenças para obras só serão
concedidas após verificação de que o proprietário
atende, no mesmo projeto do edifício em
causa ou em projeto a êle vinculado, às exigências
desta lei.
Art. 5º – As exigências a que devem satisfazer
as edificações estão constituídas no quadro geral de
zoneamento que acompanha esta lei.
Art. 6º – Nos edifícios de apartamentos
construídos sôbre "pilotis" de acôrdo com os
Decretos ns. 10.753, de 24 de janeiro de 1951, e
12.881, de 22 de julho de 1955, resguardadas as
áreas fixadas para a recreação infantil conforme a
Lei nº 848, de 20 de junho de 1956, mantidas as
características que definem o pavimento em "pilotis"
e respeitados os afastamentos do alinhamento em
vigor, poderá a área remanescente ser pavimentada
em côr diferente e utilizada para estacionamento de
veículos, a critério do D.U.R.
Parágrafo único. A ocupação indevida,
com
estacionamento
das
áreas
espe-
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cificadas neste artigo, será passível de multa de Cr$
1.000,00 (mil cruzeiros) por veículo, a qual será
aumentada na mesma proporção em que o seja o
salário mínimo local.
Art. 7º Os edifícios destinados exclusivamente
a garagens, que venham a ser construídos em todo o
Distrito Federal, gozarão de isenção do impôsto
predial pelo prazo de 10 (dez) anos, a partir do
"habite-se", desde que apresentem os seguintes
requisitos:
1) – tenham 2 (dois) ou mais pavimentos;
2) – não sejam utilizados como oficina de
reparos, e disponham de meios materiais que evitem
exalação de gases e ruídos acima de 75 decibels,
medidas nas divisas do imóvel.
Art. 8º Os edifícios públicos deverão ter
número adequado de vagas de estacionamento, de
acôrdo com as funções e importância dos serviços
neles sediados.
Art. 9º Para a afixação de normas sôbre
utilização das áreas abrangidas pelo P.A. 5.596, no
que se refere às edificações a serem nelas erigidas,
e aos parcelamentos e desmembramentos das terras
nelas contidas, serão adotadas es seguintes
definições:
1) – Cota de terreno por apartamento – ou
quota de terreno por domicílio – é a quota ideal de
terreno que deverá corresponder a cada
apartamento;
2) – Área total de construção – é a soma total
das áreas construídas de todos os pavimentos do
prédio, menos as áreas de garagens, de caixas
dágua e casas de máquinas para elevadores.
Art. 10. Nos terrenos dos loteamentos já
aprovados ou a serem aprovados nas áreas
abrangidas pelo P.A. 5.596, a taxa máxima de
ocupação dos lotes será de 50% (cinqüenta por
cento).
Art. 11. Nas construções a serem edificadas
para uso residencial ou misto nos terrenos dos
loteamentos já aprovados ou a serem aprovados nas
áreas abrangidas pelo P.A. 5.596, a quota de terreno
que deverá corresponder a cada apartamento ou
domícilio não poderá ser inferior a 100m2 (cem
metros quadrados por apartamento ou domicílio).
Art. 12. Nos lotes dos loteamentos

já aprovados ou a serem aprovados nas áreas
abrangidas pelo P.A. 5.596, a altura máxima das
edificações será de 2 (dois) pavimentos.
Parágrafo único. Será permitida a construção
de edificação com maior número de pavimentos
desde que:
a) não haja alteração na quota de terreno por
apartamento permitida para o local;
b) a área total de construção não exceda a
área total de construção permitida;
c) os afastamentos das edificações em relação
às divisas não sejam inferiores ao permitido e
menores do que 1/3 (um terço) da altura da
edificação pretendida.
Art. 13. Nos loteamentos já aprovados
em áreas abrangidas pelo P.A. 5.596, o
licenciamento
para
utilização
comercial
já
licenciado ou edificado, ou estiver à distância
de 400 metros de um lote comercial licenciado ou
edificado.
Art. 14. Nos loteamentos a serem aprovados
em áreas abrangidas pelo P.A. 5.596, deverão ser
obedecidas as seguintes condições:
1) – Os lotes residenciais não poderão ter
área inferior a 600m2 (seiscentos metros
quadrados) e testada menor do que 15 metros
(quinze metros);
2) – Os lotes comerciais poderão ter as
dimensões fixadas pelo parágrafo 2º do artigo 588 do
Decreto número 6.000, devendo entretanto satisfazer
ao seguinte:
a) quanto ao número de lotes calculada
a população final provável do loteamento,
tomando como média 3 (três) pessoas por
domicílio, a cada grupo de 100 habitantes deverá
corresponder uma testada de 8 metros, destinada a
uso comercial;
b) quanto à localização – os lotes comerciais
deverão ser grupados em número não inferior
a 6 (seis) e distribuídos de forma que cada
grupo de lotes comerciais diste do grupo
que lhe fique mais próximo 400 metros, permitindo
que os círculos traçados em planta, com centro
no meio da testada do lote medindo do grupo, e com
raio de 400 metros, tangenciem-se entre si, cobrindo
da melhor forma possível a área dó loteamento;

– 691 –
3) – Nos novos loteamentos, as áreas
destinadas a parques que às margens dos lagos, das
lagoas figuradas no plano de diretrizes das vias
arteriais na planície de Jacarèpaguá, P.A. 5.596,
deverão ser conservados como parques particulares,
não podendo ser desmembrados;
4) – Nas áreas de parque a que se refere o
artigo anterior poderão ser tolerados, a juízo do
Prefeito do Distrito Federal, mediante parecer
favorável do Departamento de Urbanismo a
construção do seguinte:
a) hotéis e colônias de férias;
b) hospitais e casas de saúde;
c) prédios para fins educacionais;
d) clubes culturais e recreativos;
e) jardins botânicos e zoológicos e templos.
5) – Os edifícios a que se refere o artigo
anterior não poderão ultrapassar a relação de 0.02
(dois centésimos) entre a área total de todos os
pavimentos a construir e a área do terreno.
6) – Na contagem das áreas de construção
não serão computadas as relativas a pavimentos
térreos em “pilotis”, nos têrmos do Decreto nº
12.881, de 22 de junho de 1955.
Art. 15. Os interessados na aprovação de
loteamentos em áreas abrangidas pela P.A. 5.596,
deverão apresentar ao D.U.R., para exame prévio
uma planta com o anteprojeto do plano de
urbanização, indicação de todos os elementos e
proporcinamento das áreas, os usos dados à terra e
o entrosamento das vias do loteamento com as
diretrizes do P.A. 5.596, completado por uma
memória descritiva, contendo os dados numéricos
dos seguintes elementos:
1) – área do terreno;
2) – áreas destinadas às vias de circulação;
3) – área dos parques e praças;
4) – áreas doadas à Prefeitura do Distrito
Federal;
5) – área loteável;
6) – número de lotes residenciais;
7) – número de lotes comerciais;
8) – número de lotes destinados a outros fins e
seus usos e áreas;
9) – população final provável;
10) – área de construção total provável.
Art. 16. Caberá ao D.U.R. examinar
as
plantas
apresentadas,
o
qual
po-

derá, em vista das condições de cada caso, exigir
alterações dos números constantes neste decreto
desde que tal se torne necessário para salvaguardar
os interêsses da comunidade, e decidir sôbre os
casos não previstos no mesmo.
Parágrafo único. Nos casos omissos o Prefeito
do Distrito Federal deliberará consoante o parecer do
D.U.R., aplicando sempre em quanto couber, os
dispositivos desta Lei.
Art. 17. Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, ficando revogadas as disposições
em contrário.
PARECER Nº 781, DE 1957
Da Comissão de Educação e Cultura, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 51, de 1952, que
homologa, para todos os efeitos, a Lei nº 539, de 12
de janeiro de 1949 do Rio Grande do Sul, que dispõe
sôbre a diplomação em cursos estaduais de
formação de professôres primários.
Relator: Sr. Mourão Vieira.
O nobre Deputado Tarso Dutra propôs à
consideração do Congresso o presente projeto de lei,
que objetiva a homologação por lei federal, da lei
número 539, de 12 de janeiro de 1949, do Estado do
Rio Grande do Sul, que dispõe sôbre a diplomação
em cursos estaduais de formação de professôres
primários.
Faz-se mistér um rápido conspecto histórico
da matéria para melhor compreensão de seus
objetivos.
A Assembléia Legislativa gaúcha, em
janeiro de 1949, ao propor aquêle provimento
legislativo visou garantir a legitimidade e a
incontestabilidade, na esfera administrativa do
Estado do Rio Grande do Sul, da diplomação, em
cursos estaduais de formação de professôres
primários, de alunos que nêles tinham ingressado
depois de cumprir, em escolas normais
equiparadas, programas completos de ensino
secundário.
Dest’arte, os certificados de conclusão do
curso secundário referidos pela citada lei
estadual, habilitariam seus portadores a prestar
exame de admissão em estabelecimentos de
formação de professôres primários (Escolas Nor-
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mais) se estivessem autenticados pela fiscalização
estadual junto às escolas normais equiparadas que
os tentam expedido.
E’ que, no sistema de ensino daquêle Estado
do sul, as suas escolas normais equiparadas
mantinham antes de 15 de maio de 1943, os
chamados cursos complementares equiparados de
três anos, de nível secundário ampliado para
formação de professôres primários.
Todavia, em maio do citado ano, sobreveio o
decreto estadual nº 775-A, baixando novo
regulamento do ensino normal, e transformando em
Escolas
Normais
as
antigas
Escolas
Complementares, quer particulares, quer oficiais, que
passariam a manter cursos ginasiais, os quais por
sua vez, deveriam impetrar reconhecimento federal.
Como os trâmites legais dos processos de
reconhecimento
dêsses
cursos
secundários
estivessem se prolongando em 1949, o legislativo
gaúcho baixou a lei 539, para atender à situação dos
alunos que haviam feito seus estudos de nível
secundário nos ginásios, ainda não reconhecidos,
das referidas Escolas Normais.
Já em 1951, data da apresentação da
proposição, foi o Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos chamado a opinar entendendo êste
órgão do Ministério da Educação que a matéria
era perfeitamente dispensável, de vez que ao
deliberar sôbre o assunto referente ao seu
sistema de ensino, a Assembléia Legislativa do
Rio Grande do Sul estava usando de um direito
que lhe foi outorgado pelo art. 171, da
Constituição Federal, que assegura autonomia
aos Estados, no que tange à organização de seus
sistemas de ensino.
Entretanto, o Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos se não impugnou o Projeto por
inconveniente aos interêsses do ensino, julgou-o
desnecessário, visto que os direitos dos
professôres primários do Rio Grande do Sul, que
tiveram seus diplomas expedidos por Escolas
fiscalizadas pelo Estado, ainda que não pelo
Govêrno Federal, não podiam também ser
contestados na esfera federal, em face do que
dispõe o art. 21 do Decreto-lei nº 8.530, de 2 de
janeiro de 1946, que trata da Lei Orgânica do
Ensino Normal.

De fato, não obstante dita lei ter sua aplicação
limitada em decorrência da promulgação da
Constituição Federal, ao tratar dos documentos
exigidos para ingresso no curso de formação de
professôres primários, exige não apenas o certificado
de conclusão do curso ginasial reconhecido pelo
Govêrno Federal, mas também possibilita a
admissão de candidatos que tenham concluído curso
normal de 1º ciclo (4 anos após o primário), cuja
fiscalização é estadual, como estadual é a
fiscalização das Escolas Normais equiparadas.
Como se vê, o escôpo primacial do projeto, no
dizer do seu próprio autor, foi “a necessidade de se
evitar, no futuro, para tranquilidade de uma geração
de moços estudantes, qualquer dúvida sôbre a sua
subsistência jurídica, na eventualidade de um conflito
normativo com as Leis Orgânicas do Ensino Normal
e do Ensino Secundário, cuja elaboração pertence à
competência constitucional da União”. E foi
ùnicamente para atender a êste desideratum, isto é,
para evitar que, “reconhecendo hoje o Ministério da
Educação os direitos dos professôres gaúchos,
possa deixar de fazê-lo amanhã, em virtude de
divergências que se sucedem nos seus postos de
comando”, que a douta Comissão de Educação e
Cultura da Câmara dos Deputados, mesmo
considerando dispensável o projeto, resolveu aproválo.
Ora, se não é tanto pelas razões aduzidas nos
dois pareceres da Comissão de Justiça do Senado,
estribadas nas informações do INEP, que o Projeto
deve ser rejeitado, deverá sê-lo agora, em face da
Lei nº 1.821, de 12 de março de 1953, que dispõe
sôbre o regime de equivalência entre os diversos
cursos de gráu médio para efeito de matrícula no
ciclo colegial.
Realmente, o Projeto datando de 1951, se
dúvidas ainda podia gerar quanto à sua
oportunidade, até 1953, com a vigência da Lei 1.821,
dêste ano, não mais é passível de controvérsia a sua
dispensabilidade.
O Projeto, em face do que determina o item IV,
do art. 2º da lei do regime de equivalência dos
cursos de grau médio, está manifestamente
superado.
Com
efeito,
o
citado
dispositivo
legal, facultando a matrícula na 1º série
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de qualquer curso superior ao candidato que houver
concluído o 2º ciclo do ensino normal, de acôrdo com
os arts. 8º e 9º do Decreto-lei nº 8.530, de 2 de
janeiro de 1946 ou de nível idêntico, pela legislação
dos Estados e do Distrito Federal, já atende, em tôda
a sua amplitude, ao que objetiva o projeto do nobre
Deputado Tarso Dutra.
Diante do exposto, somos de parecer que o
Projeto deve ser rejeitado.
Sala das Comissões, em 21 de agôsto de
1957. – Ezechias da Rocha, Presidente. – Mourão
Vieira, Relator. – Ary Vianna – Novaes Filho.
PARECERES NS. 782 E 783, DE 1957
N. 782, de 1957
Da Comissão de Economia, sôbre o Projeto
de Lei da Câmara nº 16, de 1957, que concede
isenção de direitos de importação, taxas
aduaneiras e de impôsto de consumo para a
maquinária e mais equipamentos destinados à
instalação da Usina Termelétrica de Fôrça e Luz
do Para S.A.
Relator: Sr. Alencastro Guimarães.
A Câmara dos Deputados encaminhou ao
Senado o projeto de lei que concede isenção de
direitos de importação e taxas aduaneiras, exceto a
de previdência social e impôsto de consumo para a
maquinária e mais equipamentos destinados à
instalação da Usina Termelétrica de Fôrça e Luz do
Pará S. A.
O Congresso tem sido constantemente
liberal na concessão de favores desta natureza a
emprêsas de serviços públicos. A relevância do
serviço a prestar justifica plenamente esta
orientação.
Parece-me, entretanto, que tais isenções não
deveriam ser concedidas de maneira tão ampla e
genérica.
Deveria ser mencionado não só qual o
material, mas também a quantidade, bem como, ao
projeto deveria acompanhar uma especificação
detalhada dos equipamentos e maquinárias a serem
favorecidos.

Como está o projeto, permitirá a importação de
uma infinita variedade de equipamentos e
maquinária, pois que a “instalação” de uma usina
pode mesmo exigir uma variedade enorme de
trabalhos complementares.
E’ claro que a intenção dos autores é evidente:
aquilo ou aquelas coisas que diretamente constituem
uma usina termelétrica. Mas a amplitude do projeto
não dá limites, nem caracteriza o material. Assim,
poderá ser importada uma frota de caminhõestanques ou um pipe-line.
Da mesma forma que equipamentos para
oficinas mecânicas e assim por diante.
Já tive oportunidade de salientar pùblicamente
estas falhas nas concessões de isenção de direitos e
taxas aduaneiras.
Como a norma tem sido de liberar sem mais
exame,
penso
que
o
projeto
pode
ter
encaminhamento
favorável,
em
vista
dos
precedentes.
Sala das Comissões, em 20 de agôsto de
1957. – Juracy Magalhães, Presidente. – Alencastro
Guimarães, Relator. – Gomes de Oliveira – Abelardo
Jurema.
Nº 783, de 1957
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara número 16, de 1957.
Relator: Sr. Lameira Bittencourt.
O projeto de lei em exame, oriundo da Câmara
dos Deputados, concede isenção de direitos de
importação, taxas aduaneiras, exceto a de
previdência social, e impôsto de consumo, para a
maquinária e mais equipamentos destinados à
instalação da Usina Termelétrica de Fôrça e Luz do
Pará S. A.
A Companhia Força e Luz do Pará S. A. é uma
sociedade de economia mista, integrada de capitais
da indústria, do comércio e do próprio Govêrno do
Estado do Pará.
Tratando-se de equipamento destinado à
instalação da usina termelétrica concessionária de
serviço público, e considerando os precedentes já
abertos pelo Congresso, a isenção proposta pelo pro-
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jeto se justifica plenamente, razão pela qual a
Comissão de Finanças opina favoràvelmente ao
projeto em exame.
Sala das Comissões, em 20 de agôsto de
1957. – Alvaro Adolpho, Presidente. – Lameira
Bittencourt, Relator. – Lino de Mattos – Mário Porto –
Fausto Cabral – Daniel Krieger – Ary Vianna –
Mourão Vieira – Novaes Filho – Vivaldo Lima.
PARECER Nº 784, DE 1957
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Ofício nº S-4, de 1957, solicitando ao Senado
Federal, licença para processar o Senador Anibal Di
Primio Beck.
Relator: Sr. Abelardo jurema.
O pedido:
1. “Ex vi” do art. 45 da Constituição Federal, o
Doutor Juiz titular do 1º Juizado Municipal de Pôrto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com base em
requerimento do respectivo Promotor Público, solicita
Iicença a esta Casa para processar o nobre Senador
Anibal Di Primio Beck, tendo em vista a denúncia
apresentada. Segundo esta, estaria o aludido
Senador incurso nas sanções dos arts. 146
parágrafo 1º e 147, combinados com o artigo 25, do
Código Penal.
A imunidade. Seu alcance:
2. Sustentamos a tese de que o Congresso
Nacional, em cada uma de suas Casas, deve opinar
pela concessão de licenças dessa natureza, sempre
que o aconselharem os fatos imputados como
criminosos. Entendemos que, nessas circunstâncias,
as imunidades divergem, em conteúdo e forma, do
instituto da inviolabilidade que, em determinados
casos, é imanente ao mandato parlamentar.
A concessão de licenças representa, em
nosso entendimento, uma ampla oportunidade aberta
aos parlamentares para comprovação da lisura da
conduta pública de cada um. E, se culpa houver da
parte do Senador ou Deputado, infrator de qualquer
dispositivo penal, sem imediata ou remota
pertinência com sua atuação política, devo a
Casa respectiva conceder a licença para proces-

so. Com isso, dar-se-á prova bastante de que o
Poder não coparticipa da ação unilateral de seu
membro, nem cobre com o manto da impunibilidade
transitória um evento que não responde pela atuação
pública do membro do Congresso.
Tal procedimento valeria, também, para
testemunhar a opinião pública o interêsse do
Parlamento em não estabelecer privilégio para
qualquer de seus integrantes. E a êstes, quando
isentos de culpa, concederia a rara oportunidade de
comprovar, perante a Nação, a exemplaridade de
sua conduta.
3. Mas, se êste é, em tese, o nosso ponto de
vista, impôe-se, na hipótese vertente, antes de
qualquer conclusão, perquirir sôbre a participação do
nobre Senador Di Primio Beck no episódio e sua
posição perante êle, para afinal decidir sôbre a
imputabilidade penal.
A espécie penal:
4. Conforme ficou esclarecido de início, a
denúncia tem como fundamento os arts. 146,
parágrafo 1º e 147, combinados com o art. 25, todos
do Código Penal, “verbis”:
“Art. 146. Constranger alguém, mediante
violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver
reduzido, por qualquer outro meio, capacidade de
resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a
fazer o que ela não manda;
Pena – detenção de três meses a um ano, ou
multa de quinhentos mil réis a cinco contos de réis.
§ 1º As penas aplicam-se cumulativamente e
em dôbro, quando, para a execução do crime, se
reunem mais de três pessoas, ou há emprêgo de
armas.
Art. 147. Ameaçar alguém, por palavras,
escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de
causar-lhe mal injusto e grave:
Pena – Detenção de um a seis meses,
ou multa de trezentos mil réis a dois contos de
réis.
Art. 25. Quem, de qualquer modo, concorre
para o crime, incide nas penas a êste
cominadas”.
Na denúncia, figura o nobre Senador
Di Primio Beck como co-autor do se-
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guinte fato, entendido pela Promotoria como
delituoso:
A 25 de fevereiro do corrente ano, o Senador
Anibal Di Primio Beck, em companhia de seu filho
Oswaldo da Cunha Beck, de seu sobrinho Roberto
da Cunha Beck, seu genro Paulo Marsiaj de Oliveira
e de Nelson Dimas e Dimas Filho, comparecia à
sede do jornal “A Hora”, editado em Pôrto Alegre e,
chamando à sua presença Frederico Renato Mottola,
diretor-gerente do jornal, comunicava-lhe que, sendo
detentor da maioria das ações da emprêsa
“Comercial e Industrial Portoalegrense S. A.”,
proprietária de “A Hora”, havia decidido transferí-las
para os diretores do “Diário de Notícias”,
pertencentes aos Diários Associdos. Comunicava-lhe
mais, que, estando presentes os Senhores Nelson
Dimas e Dimas Filho, diretores do “Diário de
Notícias”, desejava transferir-lhes desde logo a
direção de “A Hora”. Objetou o Senhor Mottola não
lhe ser possível deixas de imediato a direção e
gerência do jornal em aprêço e entregá-Ias, aos
representantes do “Diário de Notícias”, visto que, de
acôrdo com os estatutos e a legislação vigente, tal
ato só poderia ser praticado após a realização de
uma assembléia geral de acionistas. Inconformado
com essa ponderação e determinado a fazer
prevalecer a sua vontade – prossegue a denúncia –
o Dr. Anibal se exacerbou e, a uma tentativa do
Senhor Mottola de retirar-se da sala onde se achava,
foi por aquele agarrado pelo braço, ao mesmo tempo
em que o ameaçava agredir de revólver, ao qual
levou à mão, caso insistisse em abandonar o recinto.
Foi então que interveio o Sr. Oswaldo da Cunha
Beck, de revólver em punho, dizendo a Mottola, já
com dita arma encostada ao peito dêste: – que não
contrariasse seu pai e que se algo acontecesse, êle
o mataria. Diante dessa agressão, que terminou com
a intervenção de terceiros, notadamente, do Sr.
Nelson Dimas, o Sr. Frederico Renato Mottola tratou
de afastar-se do Iocal e, com isso, consumou-se o
constrangimento ilegal qual seja o de entregar,
contra sua vontade e contra estatutos e leis, a
direção e gerência do jornal “A Hora”,
de cujas funções estava regularmente investido.

Caracteriza-se, ademais, no caso – conclui
textualmente a denúncia – o delito de ameaça, eis
que, tanto um como outro denunciado, por meio de
gestos e de palavras, evidenciaram a intenção de
causar mal injusto e grave ao ofendido.
5. Pelo exposto, assinala o Ministério
Público à evidência, no seu entendimento, da
participação do Senador Di Primio Beck no fato
aludido, de sorte a torná-lo incurso nas prescrições
legais transcritas.
Não vemos, “data venia”, como acolher o
ponto de vista esposado pelo Dr. Promotor Público
na espécie. Como seu próprio documento deixa
entrever, os acontecimentos se desenrolaram em
ambiente fechado, sem qualquer repercussão
exterior, a não ser pela iniciativa do próprio Sr.
Frederico Renato Mottola. Além disso, a leitura
dos depoimentos constantes do processo não
fornece elementos de convicção, seja no que
concerne à posição do Senador Di Primio Beck,
seja quanto à própria configuração delituosa. As
testemunhas divergem fundamentalmente quanto
a êsses dois aspectos. Se, de um lado, os
parentes, afins e amigos do ilustre Senador o
exoneram da imputação de fls., de outro lado, o
Sr. Mottola e aquêle que, direta ou indiretamente,
têm com êle relação de dependência, insistem na
participação criminosa do ilustrado representante
gaúcho. Em tal e tão frontal conflito de
depoimentos, tornar-se-ia extremamente difícil
concluir. E, na dúvida, não há como aceitar a tese
do Ministério Público.
Convém, ainda, atentar para outros aspectos
que, ao nosso ver, infirmam o ponto de vista jurídico
em que se coloca a denúncia. Da atenta leitura das
peças do processo, sobretudo dos depoimentos,
ressalta, ao sobejo, a ausência da vontade de agredir
da parte dos denunciados. Tudo se resumiu em troca
de palavras, um tanto ásperas de início, mas que,
afinal, se acalmaram com o desenrolar da palestra. E
mesmo a intervenção do Sr. Oswaldo da Cunha Beck
representou sobretudo uma humana e compreensível
reação de quem, sabedor do distúrbio cardíaco
que há pouco vitimara seu pai, não desejava
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ver reproduzida, ante seus olhos de filho, a moléstia
paterna.
Mas, examinemos as peças do inquérito
policial. No relatório do Dr. Delegado ao MM. Doutor
Juiz Diretor do Fôro, lê-se a fls. 3 que, ouvidos os
Senhores Oswaldo da Cunha Beck, Paulo Marsiaj de
Oliveira, Nelson Dimas de Oliveira e Nelson Dimas
Filho,
“Declararam, unânimemente, que naquela
ocasião nada de anormal teria ocorrido, se não o fato
de ter o Sr. Mottola se portado de maneira pouco
cavalheiresca para com o Senador e os demais
parentes na reunião, o que levou o Sr. Oswaldo da
Cunhar Beck a ameaçá-lo de dar-lhe umas
“bofetadas”, se acaso seu pai – o Senador – viesse a
sofrer uma nova crise da moléstia que o vitimara há
poucos meses”.
No mesmo documento está referido o
depoimento do Sr. Vilmo Soares dos Santos, auxiliar
de portaria do jornal e que, através da porta
envidraçada do gabinete,
“presenciou o Senhor Senador Anibal Di
Primio Beck segurar o Sr. Móttola pelo braço,
levando a mão ao revólver, tendo, em ato
contínuo, o Sr. Oswaldo da Cunha Beck sacado
de seu revólver e levando-o ao peito do Sr.
Móttola, sendo, então, os ânimos acalmados
pelo Senhor Dimas Costa, que o segurou pelo
braço”.
O grifo é nosso e demonstra que, mesmo no
testemunho de pessoa sem qualquer vinculo familiar
com o ilustre Senador Di Primio Beck, não há prova
da agressão com arma de fogo, pois esta não foi
sacada.
E, se não bastassem essas declarações,
outras confirmariam nosso ponto de vista, inclusive
o próprio requerimento do Sr. Móttola para
abertura de inquérito. Após historiar os
acontecimentos, assim redige textualmente o item
6 do seu petitório:
“6)
–
que,
por
ter,
no
ano passado, sofrido o Dr. Anibal Di Pri-

mio Beck um distúrbio cardíaco, seu filho, com o
revólver encostado no peito do requerente, declarou
peremptòriamente, que se algo acontecesse à saúde
de seu pai, mataria em qualquer momento, o
requerente.” (fls. 4)
Ainda aí se comprova a não participação
criminosa do Senador Di Primio Beck, através das
próprias palavras do ofendido, ratificadas no têrmo
das declarações de fls. 5.
Compareceram
ao
processo
outras
testemunhas não presenciais, razão por que seus
depoimentos são irrelevantes, do ponto de vista
jurídico-probante; é o caso de Raymundo Mouro
Masao Akimoto, Marcos Balduino dos Santos,
Benjamin Acosta Rocha, Eduardo Vieira, Amir
Macedo Domingues, José de Souza, Bruno Vita e
José Cangeri. Lê-se, entretanto, no depoimento de
Benjamin Acosta Rocha (fls. 6 e 7), a declaração de
que,
“o Doutor Anibal entrando na redação disse:
eu não puxei o revólver, pois, caso tivesse puxado,
atiraria”.
A observação serve, sem dúvida, para
robustecer
nossa
afirmativa
de
que
o
desentendimento, simples altercação ocorrida em
recinto fechado, não ocasionou, nem engendrou fato
penalmente punível. Seu conhecimento público se
deve, inclusive, ao próprio Sr. Renato Móttola, o qual
se encarregou de divulgá-lo pela imprensa, conforme
consta do processo (declarações de Amir Macedo
Domingues, fls. 13).
Não houve, do mesmo passo, da parte do
eminente Senador Di Primio Beck, a intenção de
constranger, mediante violência ou grave ameaça, o
Sr. Móttola. Faltou o deliberado propósito, o “animus
nocendi” indispensável à configuração delituosa.
Não vemos, assim, como dar acolhida ao
pedido de licença para o processamento criminal em
questão.
Opinamos por que seja arquivado o
ofício
em
aprêço,
encarregando-se
a
Mesa do Senado de comunicar à auto-

– 697 –
ridade competente, para os devidos fins, o decidido
por esta Casa.
E’ o nosso parecer.
Sala das Comissões, em 21 de agôsto de
1957. – Cunha Mello, Presidente. – Abelardo
Jurema, Relator. – Mário Porto – Benedicto
Valladares – Gilberto Marinho – Daniel Krieger –
Linneu Prestes.
O Sr. Apolônio Salles deixa a cadeira da
Presidência, ocupando-a o Sr. Lima Teixeira.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Apolônio
Salles, primeiro orador inscrito.
O SR. APOLÔNIO SALLES *: – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, conforme vejo
anunciado na Imprensa carioca, a Câmara dos
Deputados, a requerimento de ilustre parlamentar
pernambucano, reservou a hora do Expediente da
sessão de hoje para prestar homenagem à memória
de dois dignos homens públicos desaparecidos: o
ex-Presidente Getúlio Vargas e o ex-Interventor e
Governador Agamemnon Magalhães.
No Senado, associo-me nesta mesma data
aos oradores da Câmara. Quero, hoje, declarar tôda
a minha solidariedade a quantas expressões de
carinho e exaltação se pronunciem pela
comemoração do aniversário do falecimento
daqueles dois grandes amigos.
Guardo, como uma das mais privilegiadas
bondades da Providência Divina para comigo, que
tivesse eu tido a sorte de poder servir ao País,
cooperando com êsses dois grandes homens
públicos.
Privilégio sim, por me ter sido possível colhêr,
no contacto com êsses dois estadistas de escol,
motivos de admiração e de ensinamentos, exemplos
que foram êles de devotamento e de amor
desmedido aos interêsses do País.
O que o Presidente Getúlio Vargas fêz pelo
Brasil, felizmente, já vão reconhecendo os nossos
contemporâneos, sem excluir, mesmo, muitos dos
seus
antigos
adversários.
Serenadas
as
paixões e vencidos os ódios, de pouco em

pouco se vai verificando quanto de acêrto há a
crédito do Grande Presidente desaparecido.
Guardo, bem vivo dentro de mim, a lembrança
de inúmeras atitudes e atos de inexcedível
patriotismo do ex-Presidente Getúlio Vargas, que a
crueldade, a malícia, o julgamento falso e não sei
quantas outras contingências humanas, levaram ao
supremo sacrifício.
Sr. Presidente, ainda se há de reconhecer,
totalmente, o mérito do patriota, no depassar dos
tempos. As montanhas, meus Senhores, não se
podem contemplar de perto. E’ necessário que haja
distância para que se apercebam todos os contornos
das grandes montanhas altanadas.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Muito
bem!
O SR. APOLÔNIO SALLES: – No cenário,
meus Senhores, no cenário mais restrito do meu
Estado natal, de Pernambuco, e até no grande palco
da política nacional, o mesmo se há de dizer de
Agamemnon Magalhães, que por um destino
qualquer que só sabe Deus, faleceu no mesmo dia
em que morreu Getúlio Vargas.
Um homem do Norte, Agamemnon
Magalhães, nascido em lugarejo escondido e
perdido no mapa da minha terra, venceu na vida,
venceu plenamente na vida; mas venceu com
armas de um insuperável amor à gleba e de
uma inatacável carreira a serviço do Estado e do
País.
Rendo,
meus
Senhores,
caros
companheiros e colegas, rendo, desta tribuna,
uma homenagem aos dois ilustres brasileiros.
Faço-o com a emoção ainda não arrefecida de
uma saudade muito grande, de uma saudade que
perdura; e também, meus Senhores, com
uma admiração que, estou certo, jamais se
extinguirá.
Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente.
(Muito bem! Muito bem! Palmas).
O SR. CUNHA MELLO (pela ordem) *: –
Senhor Presidente, a bancada trabalhista já tivera a
iniciativa de se dirigir à Mesa pedindo
fôsse reservada a hora do Expediente da pró-

__________________

__________________

* Não foi revisto pelo orador.

* Não foi revisto pelo orador.
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xima segunda-feira para ser dedicada à memória do
Presidente Getúlio Vargas, de tão saudosa memória
para todos nós, brasileiros.
O fato não significa, entretanto, que aquela
bancada, aplaudindo a iniciativa do nobre Senador
Apolônio Salles, não lhe traga, desde já, a expressão
de sua solidariedade.
Espero que o Senado deferirá o requerimento
de nossa bancada e, assim, na segunda-feira, na
hora do Expediente, prestaremos as homenagens
que devemos à memória de Getúlio Vargas. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Pedro
Ludovico, segundo orador inscrito.
O SR. PEDRO LUDOVICO *: – Senhor
Presidente, Senhores Senadores: era minha
intenção, dias atrás, solicitar a transcrição nos Anais
do Senado, do artigo do ilustre jornalista Danton
Jobim, publicado no “Diário Carioca”, sôbre a
mudança da capital do Brasil para o Planalto Central
de Goiás.
O articulista teceu oportunos comentários em
tôrno do assunto, desenvolvendo interessante
argumentação, pelo que me lembrei de pedir aquela
transcrição; entretanto, resolvi escrever modesto
discurso a respeito do mesmo tema, no qual cito
trechos do referido artigo.
(Lendo):
Todos os atos do Govêrno, os mais justos e
patrióticos, ou os mais simples e aparentemente
anódinos não estão isentos de descontentar a êste
ou àquele setor, a êste ou àquele amigo ou
adversário.
Daí, um dos primeiros impactos desagradáveis
e decepcionantes com que se deparam os
administradores idealistas e bem intencionados, ao
enfrentar a vida pública.
Daí,
também,
a
inoperância
dos
administradores que temem, excessivamente, as
censuras. E’ esta, aliás, a razão por que temos tido
grandes talentos que acostumados à crítica,
quando subiram ao govêrno e ocuparam qualquer
__________________

* Não foi revisto pelo orador.

posto do executivo, caracterizaram-se pela indecisão
e inércia.
Bons governos, a história nos demonstra,
foram exatamente aqueles que não procuraram por
demagogia, nem recearam, por timidez, o julgamento
imediato, geralmente eivado de excessivo coeficiente
emocional.
Esta observação que traduz a realidade em
qualquer época e em qualquer parte do mundo,
mais se aplica no Brasil, onde o Govêrno, sediado
numa “grande cidade que serve de capital ao País”,
ao resolver problemas de âmbito nacional, em que
romper comumente a pressão ambiente, e muitas
vêzes, contrariar profundamente, – segundo as
judiciosas palavras de Carlos Maximiliano, as
aspirações e os interêsses dos habitantes da
metrópole cosmopolita, grande pôrto de mar, de
população adventícia, dominada, no alto comércio e
nos bancos, por estrangeiros e dêles também
composta a coorte dos desocupados e desordeiros
que constituem a clientela permanente de todos os
agitadores. “Isto tem feito mal enorme às finanças
nacionais”, salientou aquêle grande jurista,
acrescentando: “impressiona-se o Congresso com a
opinião da capital, treme o Govêrno diante da
Imprensa, por sua vez também forçada a agradar
as paixões dominantes para ter circulação
remuneradora...”
(Carlos
Maximiniano
–
Comentários à Constituição Brasileira, Livraria
Freitas Bastos – Rio – 1954 – 5ª ed. – Vol. III,
páginas 318-319).
Além desta circunstância peculiar, entre
nós, já devidamente debatida e comprovada, o
fato é que se impõe a todo administrador, em
qualquer lugar e em qualquer tempo, discernir e
definir, com clarividência e honestidade, para
logo decidir e agir com idealismo, coragem e
firmeza.
Mesmo atendendo à maioria da opinião
pública, o fato é que todo ato administrativo é ou
pode ser susceptível de censura, justa ou injusta,
fundamentada ou graciosa. Desde as obras mais
necessárias e urgentes, até os empreendimentos
mais benéficos e fecundos, como é o da mudança
da Capital Federal – e até mesmo um ato
como êste, que decorre de imposição legal
e que já obteve aprovação unânime dos repre-
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sentantes do povo, constituindo, hoje, pode-se dizer,
uma aspiração de todos os brasileiros – costumam,
no entanto, suscitar críticas desfavoráveis, quando
passam do plano da formulação abstrata ao terreno
das realizações práticas.
Tudo isso, embora lamentável, explica-se por
aquela mesma lei física a que está sujeito, também,
o corpo social; a tôda ação segue-se uma reação...
Reação, que, no caso em tela, da construção
de Brasília, merece ser analisada em seus
fundamentos, ou melhor, em sua falta de
fundamentos.
O problema já foi, durante mais de um século,
exaustivamente debatido. Superadas foram as
discussões a respeito da conveniência e do local da
futura sede do Govêrno. Ainda há pouco mais de
ano, tive oportunidade de demonstrar, desta honrosa
tribuna, o acêrto da escolha do local, cujas condições
de clima e salubridade, e cuja suficiência de água e
de material de construção oferecem as melhores
perspectivas à novel metrópole. O autofinanciamento de sua construção, através da venda
de lotes, conforme foi já demonstrado, torna o
empreendimento mais do que viável, porque poderá
trazer até saldo, aos cofres públicos. Nem prevalece,
portanto, a objeção de que a nova capital irá sorver
verbas que deveriam ser empregadas em outros
setores.
Como justificar, entretanto, a insidiosa
campanha que está surgindo em certos meios e
sendo divulgada por certos veículos de publicidade?
Tal como aconteceu por ocasião da
construção de Belo Horizonte e de Goiânia, segundo
já foi observado por um estudioso do assunto, a
origem da reação pode ser atribuída a grupos
distintos. Uns, por simples e natural apêgo à
tradição, alguns por interêsses contrariados, e outros
pelo espírito de oposição sistemática.
Mas, como pode ser estreita e acanhada,
Senhor Presidente, a imaginação humana! Quem lê
a história da fundação de Belo Horizonte, em suas
marchas e contra-marchas, quem conhece a luta
ingente da construção de Goiânia, fica até
decepcionado com a estreiteza e o acanhamento da
imaginação do homem, tal a semelhança da reação

desencadeada e a identidade dos métodos adotados
na campanha...
Ao referir-me, porém, a alguns episódios
históricos, faço-o o mais despersonalizadamente
possível, já que não me move outro intuito senão
aquêle a que se referiu Benedetto Croce, quando
acentuou que “o interêsse da vida presente pode
mover-nos a indagar um fato passado”.
Em um trabalho intitulado “Belo Horizonte e
Goiânia, Exemplos para a mudança da Capital
Federal”, de autoria do Dr. José Peixoto, exSecretário da Fazenda, do Govêrno do Estado de
Goiás, lê-se o seguinte:
“No decorrer da luta, tôdas as armas, desde
a ameaça de violências e a calúnia, até a verrina
da sátira, foram usadas pelos antimudancistas.
Vendo que se tratava de uma aspiração quase
geral, nem todos os políticos tinham a coragem
de se manifestar contra a mudança, mas...
alegavam a difícil situação financeira do Estado,
ou
imaginárias
inconveniências
do
local
escolhido. Outros eram francamente contra
qualquer
mudança.
Principalmente
os
proprietários em Ouro Prêto não podiam
conformar-se com os prejuízos imediatos que
viam na desvalorização de seus imóveis. Não
atinavam que o maior progresso do Estado,
proveniente da nova capital valorizando o todo,
viria valorizar tôdas as partes, inclusive Ouro
Prêto. Como aconteceu realmente”.
“Sob aquêle imediatista, restrito e egoístico
ponto de vista pessoal, tal animosidade era
admissível. Não era porém, justificável que
quisessem colocar os seus interêsses pessoais
acima dos sagrados interêsses do Estado.
(Curioso notar-se que tal campanha teve as
mesmas côres na luta contra Goiânia, anos
depois, e as mesmas perspectivas atuais na
reação contra a mudança da Capital Federal para
o Planalto Central...)”
“Chegaram a caluniar até o clima e a
salubridade de Belo Horizonte! Maldosamente,
pintou-se em côres berrantes a existência de bó-
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cio endêmico, o cretinismo, batizando-se aquêle
inocente arraial de “papudópolis”...”
“Foi quando o famoso vate satírico, Padre
Corrêa de Almeida escreveu:
Ao Congresso propõe-se na mensagem
que lá para o Curral d’EI-Rey se mude
a velha Capital, que, bronca e rude,
em si reune tôda a desvantagem!
Congressistas é certo que reagem,
se nisto o meu bestunto não se ilude;
apesar da beleza da altitude,
tem seu “que” de ruindade essa paragem.
A proposta, portanto, há de ir abaixo,
depois que a discussão atice o facho
de voraz, caloroso e ardente fogo”.
Conforme está provado por estudos, os
curraleiros todos são papudos e todos êles devem ao
Diogo.
“E’ possível que houvesse um ou outro papudo
ou cretino no arraial, como havia na Suiça e em
tôdas as regiões centrais de população segregada,
isolada, vivendo sem viajar ou receber alimentos
procedentes de regiões onde abunde o iôdo.
Modernamente, é mesmo recomendável, como se
faz na Suiça e em todos os países civilizados, o
emprêgo de sal iodado, que age em doses
pequeníssimas”.
“Mas àquêle tempo, para aumentar a
percentagem dos possíveis portadores de bócio
endêmico no discutido arraial de Belo Horizonte,
dizem que os pérfidos adversários da mudança
chegaram a encaminhar, propositadamente,
para aquêle local uma leva de papudos e
cretinos...”
“De qualquer forma, Belo Horizonte venceu e
hoje é considerada uma capital mais do que salubre,
uma cidade-sanatório!”
“Outro argumento contra a transferência da
capital mineira foi o das despesas. Alegavam muitos

que poderiam até ser a favor da mudança, mas não
no momento, em vista das dificuldades financeiras.
Ora, esta questão de dificuldades financeiras tem
sido uma situação crônica... Ademais, esqueciam-se
de que uma cidade é feita pelo povo e que os
prédios públicos, além de representarem uma soma
relativamente insignificante, têm que ser sempre
construídos ou ampliados, em qualquer local onde
esteja a sede do Govêrno”.
“Como depois viria a acontecer com a
fundação de Goiânia e hoje, ainda, com referência à
mudança da Capital da República, tais argumentos
seriam maliciosamente repisados e até glosados
pelos trocadilhistas e satíricos”.
São coincidências deveras impressionantes:
as mesmas circunstâncias, os mesmos fatos,
fazendo reeditar, em lugares e tempos diversos, as
mesmas atitudes, quando não as mesmas palavras...
Comparativamente, porém, existe uma
expressiva diferença, diferença digna de nota. E’
confortador salientar que, malgrado a instante e falaz
campanha contra Brasília, pelos grupos a que
fizemos menção, tal campanha mantém-se
circunscrita a certos meios, não parecendo comover,
em quase nada, a opinião pública, atualmente.
Enquanto houvera, no caso de Minas e
principalmente no de Goiás, memorável e ardorosa
agitação parlamentar, provocando sérias dificuldades
aos respectivos governos, o Congresso Nacional
aprovou por unanimidade, a lei que autorizou a
construção da nova Capital da União. Tal fato devese, provàvelmente, ao maior grau de politização de
nosso povo, e, ao mesmo tempo, ao maior
amadurecimento da idéia da interiorização da Capital
Federal.
Realmente,
Senhor
Presidente,
quase
ninguém, hoje, tem qualquer dúvida a respeito das
vantagens que a nova Capital, no Planalto, oferecerá
a todo o País, inclusive ao atual Distrito Federal, que
será o futuroso Estado da Guanabara.
Eis o motivo por que, se costumam
surgir, na Imprensa, vesgos e impatrió-
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ticos comentários, que condenam a ereção da nova
capital brasileira, é grato destacar oportunos e bem
lançados artigos de um Murilo Marroquim, de um
Danton Jobim e de tantos outros que, com elegância
e clarividência, têm abordado o momentoso assunto.
A propósito, apraz-me citar aqui os seguintes tópicos
de editorial recentemente estampado no "Diário
Carioca", de autoria do Sr. Danton Jobim:
"Nas suas memórias, que o "O Jornal" vem
publicando aos domingos, o Sr. João Neves da
Fontoura recorda os tempos em que andou fazendo
uma estação de cura em Belo Horizonte, nos
começos da capital mineira. A cidade recémconstruída teria uns 50 mil habitantes, disseminados
numa área para dez vêzes mais.
Não faltavam os que descriam do acerto do
arrojado empreendimento.
"Muitos, diz o ilustre memorialista, acusavam o
Govêrno de haver criado uma cidade artificial, sem
base econômica, perdida num carrascal, longe dos
centros produtores. Os pessimistas, achavam que
nem em um século a população se duplicaria". E
comenta: "Como são falhas as profecias! Belo
Horizonte é hoje um dos maiores, melhores e mais
belos centros urbanos do Brasil e tem nas
imediações pujantes elementos industriais".
"Pensamos, comenta o Senhor Danton Jobim,
quando lemos essas linhas, nos que condenam hoje
o Presidente Juscelino Kubitschek por empenhar-se
na ereção da nova capital brasileira no planalto
central. Não lhe têm faltado censuras e apodos por
meter ombros a obra semelhante, quando tem pela
frente uma situação difícil.
"Se o Brasil ficar à espera de que tenha
uma situação financeira folgada para resolver
seus problemas que se eternizam, é claro
que pode esperar sentado, porque essa
oportunidade ideal jamais chegará. Olhemos em
tôrno, ao redor de nós e para os países mais
velhos, que nos servem de modelo. Onde é que

existem condições financeiras estáveis? Sòmente
nos pequenos países, de horizontes limitados, com
os quais nos parecemos tanto, econômicamente,
como um ovo com um espêto.
"Sem audácia, nos países jovens, nada de
definitivo se constrói. Não podem êles ser
administrados segundo os princípios de certos
economistas da velha escola, que pretendem fazer
parar o Brasil até que se possa conseguir o famoso
equilíbrio orçamentário, de que ouvimos falar desde
crianças, mas que nunca vimos mais gordo. Por sinal
que êsse equilíbrio ameaça chegar, afinal, conforme
espera o Senhor João Agripino, e isso apesar do
Brasil e das grandes obras que JK está empurrando
para a frente.
"O fato é que os falsos profetas, empapados
de derrotismo sempre existiram. Se acreditássemos
nêles, homens como Campos Sales ou Rodrigues
Alves, não teriam hoje um lugar a parte na
historia dos grandes Presidentes. O primeiro,
chamado de Campo Sêlo pela imprensa, que
ridicularizava seu notável esfôrço para a saneamento
financeiro, quando a bancarrota nos batia às portas,
teria sido forçado a entregar nossas alfândegas aos
inglêses. Quanta ao patriarca de Guaratinguetá,
quase deposto pela revolta contra a vacinação
obrigatória, não teria modernizado o Rio, com
Pereira Passes e saneado esta cidade com Oswaldo
Cruz.
"A rigor, foram maiores os obstáculos para se
construir Belo Horizonte do que os que hoje se
opõem à edificação de Brasília. Os progressos
fantásticos da técnica e a vizinhança de um centro
como Goiânia, pujante cidade artificial com menos de
25 anos, são elementos que auxiliam a implantação
da cidade. Entretanto, a capital mineira foi elevada
num ermo, "perdida num carrascal" desligada dos
centros produtores.
"O futuro vai dizer o que valem os vaticínios
dêsses derrotistas impertinentes, que no vêem o cres-
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cimento do País quando êste cresce de baixo de
seus narizes. Próprio dos homens de Estado é essa
visão do porvir, essa aptidão para os grandes lances
de audácia, cujos vôos muitos de seus
contemporâneos não alcançam, cegados pela
malevolência ou chumbados ao chão da
mediocridade".
Sem dúvida, Senhor Presidente, só os que
têm "essa visão do porvir, essa aptidão para os
grandes lances de audácia" são capazes de construir
obras que pairam acima da vulgaridade da época e
do meio.
E êste é o destino da grande obra que,
transformando em realidade um sonho arqui-secular,
o Senhor Juscelino Kubitschek decidiu levar avante,
com sua reconhecida energia e capacidade de ação.
Eis, Senhor Presidente, o motivo dêste
discurso. Embora arredio da tribuna e até avêsso às
manifestações
desnecessárias,
aqui
estou
prazerosamente a cumprir o dever cívico de
proclamar estas modestas palavras de estímulo e de
aplausos ao Sr. Presidente da República e a todos
aquêles batalhadores que estão construindo, no
Planalto Central do Brasil, uma obra que vale não
apenas pela beleza e arrôjo dos seus idealizadores,
mas principalmente pela sua transcendência
monumental, pela sua capacidade fecundante de
novos feitos e de novos frutos, que as gerações
vindouras colherão.
O SR. COIMBRA BUENO: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Pois não.
O SR. COIMBRA BUENO: – A audácia do
atual Presidente da República; tão bem definida no
discurso de Vossa Excelência, só tem têrmos de
comparação com a de V. Exa. quando, interventor
em Goiás, lançou a obra de Goiânia. Sem
dúvida alguma, "mutatis mutandis", comparando
com a situação do Estado de Goiás, a coragem
de Vossa Excelência ao efetuar essa obra
gigantesca foi maior do que a do Senhor
Juscelino Kubitschek ao empreender com os
recursos nacionais, a edificação de Brasília. V. Exa.
sagrou-se um estadista goiano. Nós, membros de to-

dos os Partidos, devemos formar uma verdadeira
frente única em tôrno do problema da interiorização
da capital. Tenho a certeza de que também o atual
Chefe da Nação se há de sagrar grande estadista e,
através de Brasília, lançará os fundamentos de uma
nova nação. A nova capital, já em andamento, é obra
que demanda união dos brasileiros, porque todos
sentem que desta vez o Brasil vai marchar para a
frente.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Meus
agradecimentos pelo aparte, porque Vossa
Excelência mais do que ninguém, tem autoridade
para assim se pronunciar: foi o engenheiro construtor
da cidade de Goiânia e o Estado de Goiás muito lhe
deve pelo esfôrço ali empregado.
(Lendo):
E, ao pronunciar estas palavras de entusiasmo
e de fé, ditadas menos pela própria experiência de
Goiânia do que pelo conhecimento que tenho de
nossas possibilidades a serem despertadas pela
nova sede do Govêrno, quer oficialmente, quer pela
simples ação catalítica sôbre a iniciativa privada,
aproveito a oportunidade para dizer que estou
sinceramente convencido de que, sòmente com a
transferência da Capital, estaria cumprido o
ambicioso programa de um govêrno que pretende
dar ao País em um qüinqüênio, 50 anos de
progresso. Talvez mais, segundo antiga, porém
oportuna previsão de Mário de Alencar, quando
disse, há bastante tempo:
"Se eu fôsse político... o poder nacional teria a
sua sede no Planalto designado pela Constituição de
1891. Não se explica o ter ficado até hoje sem
execução êsse preceito constitucional que, por si só
faz valer aquela Constituição e contrabalança o que
há nela de exótico e "inaclimável", lamentava há
quase meio século aquêle escritor, dizendo então:
"se lhe houvessem cumprido essa idéia, de caráter
imperativo, como a concebeu o seu extraordinário
autor, teriam antecipado no Brasil cem anos de
progresso econômico e moral". (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 Abelardo
Jurema, terceiro orador inscrito.
O SR. ABELARDO JUREMA *: – Senhor
Presidente, venho à tribuna com a credencial que as
últimas eleições, no meu Estado, me conferiram,
sagrando o nobre Senador Ruy Carneiro por cento e
quarenta e cinco mil votos, e a mim por cento e
quarenta e três mil votos, contra nossos respectivos
opositores.
Lutava, nessa época, o Partido Social
Democrático da Paraíba contra o candidato oficioso,
inspirado pelo Poder Federal, e contra a situação
oficial de nossa terra. Mesmo assim, a margem da
vitória foi tão larga, que não admitiu contestarão.
Por isso, Senhor Presidente, em nome dêsses
eleitores, gente do campo e da cidade, que sagrou
candidatos contra governos, em nome dessa massa
eleitoral, que agora se procura incriminar de
fantasma, artificial e fraudada, venho situar o Partido
Social Democrático na sua realidade, como
agremiação partidária que tem fincado, no País, as
linhas mestras da estabilidade democrática e do
fortalecimento do clima propício ao desenvolvimento
nacional.
Senhor Presidente, em tôdas essas lutas, que
se desenvolvem em ciclos, acusam sempre o Partido
Social Democrático de campeão da fraude ou de
propugnar regime menos verdadeiro e exato.
Se analisarmos a fisionomia política do Brasil,
de 1930 a esta parte, e chegarmos à constituição
dos atuais partidos, dentro do sistema eleitoral hoje
tão malsinado, verificaremos, do Amazonas ao Rio
Grande do Sul, as alternativas dos resultados
eleitorais. Só êsses se contrapõem, sem dúvida, à
argumentação que se procura impingir à opinião
pública, de que a massa eleitoral que aí está não
representa a vontade da Nação.
Ora, Senhor Presidente, a começar pela
minha terra, em 1945 perdia o Partido Social
Democrático o comando do Estado, e em
pleno regime ditatorial, quando poderíamos usar
todos os elementos para desenvolvimento de uma
_________________

* Não foi revisto pelo orador.

campanha sem freios. Estava, porém, à frente
do Govêrno um homem como o Senador Ruy
Carneiro, de princípios rígidos, de vida limpa e
inatacável.
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Muito bem.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Tanto
assim que o vibrante jornalista Carlos de Lacerda, ao
passar na Paraíba, na fase de redemocratização,
proclamava que aquela unidade da Federação era
como que um oasis de democracia.
Pois bem, perdemos o comando do Estado
e não fomos gritar na praça pública que tínhamos
sido esbulhados ou vencidos por eleitorado
fantasma. Aceitamos a derrota e tratamos de
reunir nosso pessoal – lavradores, homens do
campo e da cidade – dentro dêsse mesmo regime
eleitoral.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Com todo o
prazer.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – A questão do
eleitor fantasma é fantasia. Em geral, aquêles que
perdem, inventam essa história. No meu Estado,
garanto que nem a oposição pode afirmar que haja
eleitor fantasma. Quanto à fraude, não chega a um
por cento.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Agradeço o
aparte do nobre Senador Pedro Ludovico, que
fortalece as minhas convicções e considerações a
respeito do problema. Venho justamente nessa trilha.
Com essa mesma massa eleitoral se derrotou o
Partido Social Democrático, na Paraíba, em 1945.
Graças à nossa tenacidade, ao nosso trabalho
de arregimentação, em 1950, o P. S. D. batia com
mais de quarenta mil votos seus opositores que
estavam no Govêrno e contavam com o apoio do
Secretário da Presidência da República, Professor
Pereira Lira, candidato ao Senado. Senhor
Presidente, elegemos para a Assembléia, em
coligação com outros Partidos, maior número de
candidatos do que a União Democrática Nacional;
elegemos maior representação para a Câmara
Federal; elegemos para 42 Prefeituras mais
importantes do interior do Estado. Tivemos maio-
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ria nos Conselhos Municipais, tudo isso dentro do
mesmo sistema vigorante, com a mesma massa
eleitoral.
Pergunto, Senhor Presidente, Senhores
Senadores, se a fraude só é apontada quando o
Partido Social Democrático está no Poder. Quando a
União Democrática Nacional assume as posições as
eleições são limpadas e honestas; quando o Partido
Social Democrático arrebata a opinião pública –
como fizemos em 1945 na Paraíba – então há
fraude, há eleitorado fantasma.
Diz muito bem o Senador Pedro a Ludovico:
tudo isso constitui fantasmagoria é "jus esperneandi",
o direito de gritar. Não podemos admitir, em nome
dos homens do campo e da cidade, que formam a
legenda do Partido Social Democrático.
É injustiça apontar essa grande maioria
pensante como campeã da fraude, do suborno, de
tôdas as movimentações ilegítimas em tôrno do
fortalecimento das instituições.
Senhor Presidente, Senhores Senadores,
continuando, na minha terra, em 1955, por êsse
mesmo sistema e com essa massa eleitoral,
perdemos, em coligação, dois Senadores nesta
Casa, os quais, felizmente, foram substituídos por
homens de bem, que estão cumprindo o mandato
com dignidade, cultura e elevação, honrando a nossa
terra, apesar de adversários.
Aceitamos o pronunciamento das urnas, sem
recriminações e sem reclamações; mas, no dia
mesmo das proclamações, cada um dos nossos
correligionários voltava para o interior disposto, com
aquele exemplo de derrota, a retemperar as energias
e reorganizar os Diretórios municipais.
Senhor Presidente, fala-se muito, proclama-se
e decanta-se que o Projeto em tramitação na
Câmara dos Deputados, orientado pelos Partidos
Social Democrático, Trabalhista Brasileiro e
Republicano, é uma manobra para o P. S. D. se
salvar, com medo do eleitorado das capitais.
Temos, porém, um exemplo que demonstra,
cabalmente, que o Partido Social Democrático
não teme o eleitorado esclarecido das grandes
cidades. O resultado das eleições em Minas Gerais,

onde foi sagrado, nas urnas, o Senador Benedicto
Valladares, por setecentos e sessenta mil votos –
a maior parcela de votos jamais obtida, na
política brasileira, por um só candidato a
pôsto eletivo – a sua vitória em Belo Horizonte
sôbre o Dr. João Franzem de Lima, Presidente
da
União
Democrática
Nacional,
é
um
desmentido à balela de que o Partido Social
Democrático teme o eleitorado esclarecido das
grandes cidades.
Ainda em 1955, no Rio de Janeiro, centro da
cultura brasileira, cerne da nossa nacionalidade,
vencia as eleições Ademar de Barros; em segundo
lugar, Juscelino Kubitschek de Oliveira e, em
terceiro, o candidato da União Democrática Nacional,
o digno General Juarez Távora.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Dá Vossa
Excelência licença para um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Aceito os
apartes de V. Exa. sempre com muita satisfação.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Os dados
numéricos que V. Exa. alinha, para mostrar a fôrça
eleitoral do seu Partido...
O SR. ABELARDO JUREMA: – Desejo dar
um esclarecimento, porque V. Exa. chegou, neste
instante, ao Plenário. Citava eu algarismos não para
mostrar a fôrça eleitoral do meu partido – mesmo
porque, em alguns Estados, temos sido derrotados –
mas apenas, lembrando os pleitos em várias
unidades da Federação, inferir que, dentro dessa
massa eleitoral, no regime vigorante tem havido
alternativas no resultado das eleições. O fato
demonstra que a fraude e os eleitores fantasmas
ainda não pesam nem influem no pronunciamento
verdadeiro da opinião pública.
Eram os resultados que eu citava, com base
em cifras.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Exatamente.
No sentido que V. Exa. dá ao seu discurso, chegarei
à mesma conclusão, em face dos argumentos
que apresentarei. Vossa Excelência alinha
números e cita fatos para mostrar a fôrça do seu
Partido no eleitorado vigente e a desnecessidade
de recorrer a qualquer outro processo menos cor-
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reto para manter essa situação de prestígio perante
os votantes. Venho percorrendo inúmeras cidades
brasileiras em busca de esclarecer a opinião pública
contra vários equívocos criados e alimentados pela
sabedoria política e os poderosos meios de
propaganda do Partido de V. Exas. Vossas
Excelências constroem uma argumentação e a
defendem com facilidade imensa em todo o Brasil –
dizem que o prêto é branco e, imediatamente, o
prêto passa a ser branco.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Nosso Partido
é formado de homens experimentados, e o povo,
naturalmente, segue a opinião dos bons
conselheiros.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Não é isso.
Experiência também temos. O que nos falta são os
recursos que abundam na poderosa máquina por
Vossas Excelências montada. Não há dúvida que o
Partido de Vossa Excelência se criou no Poder, para
manter o Poder...
O SR. ABELARDO JUREMA: – Chegou V.
Exa. ao ponto do meu discurso em que me achava.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – ...para
explorar, talvez, o poder.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Demonstrava
eu que, no meu Estado, nós já nos alternamos no
poder.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Assim,
quando sentem a possibilidade de se modificar a
organização da máquina poderosa que os apóia, e
criada para que ela os recrie; quando sentem a
possibilidade de ver modificada essa máquina,
Vossas Excelências, então, recorrem a todos os
processos, mesmo dando rabanadas na Democracia,
como esta agora, de tentar impedir o alistamento
eleitoral sôbre bases decentes. V. Exas. sabem que
a Lei nº 2.550 decorreu de acôrdo geral entre tôdas
as agremiações políticas, em busca da verdade
eleitoral. Agora, depois de terem tentado a
prorrogação dos mandatos, Vossas Excelências vêm
com outro recurso, tentar desviar os alistantes do
caminho do cartório eleitoral. O que Vossas
Excelências não querem é que haja alistamento;
mais que isso: já sentiram que, em São Paulo, onde

se têm apresentado extremamente fracos...
O SR. ABELARDO JUREMA: – Tanto o
nosso Partido como o de Vossa Excelência têm tido
resultados fracos em São Paulo.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – ...a União
Democrática Nacional está crescendo.
O SR. ABELARDO JUREMA: – As urnas é
que o dirão; não façamos prognósticos nem
profecias.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Recorrem,
então, a êsse mestre de manhas políticas que é o
Senador Benedicto Valladares. Vossas Excelências
servem-se das manhas do ex-Governador de
Minas para perturbar o livre pronunciamento do
eleitorado.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Nobre
Senador Juracy Magalhães: as manhas do
Senador Benedicto Valladares permitiram que S.
Exa. fôsse eleito em Belo Horizonte, centro
universitário cuja população acolhe os candidatos de
V. Exa., com o maior entusiasmo por larga margem
de votos sôbre o Presidente da União Democrática
Nacional.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa. está
apenas confirmando as manhas do Senador
Benedicto Valladares, que são dessa ordem.
O SR. BENEDICTO VALLADARES: – Permite
o nobre orador um aparte?
O SR. JURACY MAGALHÃES: – As manhas
do Senador Valladares são onímodas. Sua
Excelência foi extraordinário interventor federal.
Quando eu caí, em 10 de novembro de 37, para ficar
com a Democracia, Sua Excelência se equilibrava
docemente e continuava não interventor, mas
governador de Minas Gerais. Veio o período
do Estado Novo. Sua Excelência sempre
deslisando com a sabedoria, a sagacidade, a
manha que lhe são características, vem
sobrenadando em todos os regimes. Veio a
deconstitucionalização do País. Foi ainda o Senador
Benedicto Valladares quem me procurou para fazer
acomodação política porque se via restabelecer a
Democracia e Sua Excelência desejava minha
cooperação. Eu, que tinha compromissos com a
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União Democrática Nacional, fiquei lutando do
lado ruim da peleja; Sua Excelência continuou
lutando do lado bom, Conservou-se no poder no
regime democrático. A 11 de novembro, quando
todos sofremos as angústias do golpe, o Senador
Benedicto Valladares estava bem em qualquer
direção porque sua sabedoria política, sua manha,
sua esperteza permitiam-lhe estar sempre bem, em
qualquer situação, fôsse ou não o Senhor Juscelino
Kubitschek para o poder.
O SR. ABELARDO JUREMA: – V. Exa.
precisa fazer justiça.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Agora, de
novo o Senador Benedicto Valladares está
organizando uma situação, em que fique ambidestro
uma norma que nós, militares, chamamos "sói, sói.
Se fôr para uma ditadura, êle estará admiràvelmente
com o General Lott, se fôr para se manter com
Juscelino, também estará admiràvelmente com o
Presidente Juscelino Kubitschek. Essa a tragédia da
democracia, no Brasil.
Os homens que têm poder para fazer
funcionar o regime, como o nobre Senador Benedicto
Valladares, não acreditam na democracia.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Tanto
acreditam que continuam nos postos.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Êsses
arranhões que homens como Benedicto Valladares
dão na democracia, não causam mossa alguma,
porque na consciência de Sua Excelência não há
nenhuma violentação. O que interessa ao
Senador Benedicto Valladares, como homem
esperto, é o poder. Desde que êle se mantenha no
poder, o resto não tem importância. Êsse o
depoimento histórico.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Sòmente
através do poder, se pode realizar o programa de um
partido. Vossas Excelências também estão
disputando o poder, e sempre o disputaram.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Disputando
em inferioridade de condições com V. Exas.
O SR. ABELARDO JUREMA: – O Partido
Social Democrático está no poder, e procura
executar seu programa.

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Queremos
alcançar o poder através do apoio popular.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Nós também.
Nunca tememos a opinião popular.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Queremos
conquistar o poder, através do coração e da
consciência do povo. Vossas Excelências, porém,
quando sentem que poderemos vir a ser uma
ameaça, fazem, imediatamente, funcionar outros
recursos, como a burla, a fraude, a corrupção. Tudo
é lícito para V. Exas., desde que atinjam seus
objetivos.
O SR. ABELARDO JUREMA: – V. Exa. faz
injustiça ao P. S. D. Pergunto: como se pode
interpretar as alternativas do poder do Partido Social
Democrático dentro dos Estados da Federação, ora
perdendo para a U. D. N., dentro dêsse mesmo
sistema eleitoral, como nos casos de Minas Gerais,
Amazonas e vários outros Estados? Então, a fraude
só beneficia o Partido Social Democrático quando êle
vai ao poder? E quando êle perde as eleições?
O SR. JURACY MAGALHÃES: – O Partido
Social Democrático não é o detentor de todos os
erros do regime, mas detentor da maior parte. É o
responsável pelos erros do funcionamento do
regime.
O SR. BENEDICTO VALLADARES: – Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Com todo o
prazer.
O SR. BENEDICTO VALLADARES: – Pedi
um aparte para avivar a memória do Senador Juracy
Magalhães.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – A minha
memória está muito avivada. Cuidado com ela.
O SR. BENEDICTO VALLADARES: – Não
vou discutir a minha pessoa, não interessa à Nação
saber se sou ou se deixo de ser manhoso...
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Vossa
Excelência sabe que é.
O SR. BENEDICTO VALLADARES: – ...se
penso ou não me manter no poder. Valho
muito pouco no cenário político do país. Vamos
discutir o assunto das eleições. Na primeira eleição
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que se feriu em Minas, o P. S. D. estava fora do
Govêrno; eu encontrava-me numa pequena casa em
Belo Horizonte, de onde dirigi as eleições em 1945
em todo o País.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa.
estava numa casa pequena, mas a máquina
funcionava em todos os palácios, em tôdas as
prefeituras, em todos os postos.
O SR. BENEDICTO VALLADARES: – Não
estava. Os prefeitos municipais tinham sido todos
demitidos. Não havia um prefeito municipal no seu
cargo. Chamo a atenção do Senado para o efeito
político da demissão em massa de todos os prefeitos
nomeados pelo Govêrno de Minas. Qual não deveria
ser o efeito político dessa demissão em massa de
todos os prefeitos nomeados pelo Govêrno de Minas.
Qual não deveria ser o efeito político dessa
demissão? Pois bem, derrotamos em Minas Gerais a
UDN por grande maioria. Esta foi a primeira fase em
que o PSD se apresentou nas eleições. A segunda,
estava no Govêrno o Sr. Mílton Campos. Nós
éramos oposição.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Se nós
também abríssemos mão de certos preconceitos,
nobre Senador Benedicto Valladares, poderíamos
hoje ostentar vitórias sem conta.
O SR. BENEDICTO VALLADARES: – A UDN
foi derrotada no Govêrno Mílton Campos. O PSD não
estava no Govêrno, nem se servia de Govêrno. Na
terceira fase, a atual, em que fui candidato a
Senador, pleiteei eleição e venci em quase todo o
Estado, inclusive na capital. Como então, estamos
querendo fraudar o alistamento, para têrmos
prestígio? Não precisamos fraudar alistamento. O
que queremos ó que realmente se faça alistamento,
que haja eleitores para votar no próximo pleito.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Então por
que V. Exa. deu ordem para que o eleitorado do PSD
não fôsse me alistar em Belo Horizonte?
O SR. BENEDICTO VALLADARES: – Se
fôssemos fraudadores de eleições, o nosso Partido
não gozaria do conceito que desfruta num Estado
corno o de Minas Gerais.

O SR. ABELARDO JUREMA: – Diz V. Exa.
muito bem.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Permite o nobre
orador um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Ouço sempre
com prazer os apartes de V. Exa.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Apenas
para contra-apartear o nobre Senador Juracy
Magalhães, colocando-me no mesmo ponto de vista
a que se referiu o ilustre Senador Benedicto
Valladares.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa.
talvez seja mais feliz por que S. Exa. não
contraparteou. As afirmações de Sua Excelência não
negaram as minhas.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Diz Vossa
Excelência que o Partido Social Democrático está
acostumado a ganhar eleições quando no poder.
Recordo a V. Exa. que quando fui candidato a
Governador do meu Estado, estavam contra mim o
PSD, o Presidente da República, o Govêrno do
Estado, enfim, todos os poderes, e venci por maioria
de quarenta mil votos.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite o
nobre orador que contraparteie o Senador Pedro
Ludovico?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Ouço sempre
com alegria os apartes de Vossa Excelência.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Obrigado a
Vossa Excelência. Pediria a atenção do nobre
Senador Pedro Ludovico. No funcionamento normal
do sistema democrático de govêrno os Partidos que
estão no poder desgastam-se na defesa do interêsse
público, contra as intenções particularistas dos
grupos da sociedade.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Lamento comunicar à Casa que o
tempo de que dispunha o orador está terminado.
O SR. JURACY MAGALHÃES (pela ordem):
– Senhor Presidente, peço a Vossa Excelência que,
ouvido o Senado, conceda ao nobre Senador
Abelardo Jurema o tempo necessário para concluir
seu discurso.
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O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de
ouvir o requerimento do nobre Senador Juracy
Magalhães.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Continua com a palavra o ilustre Senador
Abelardo Jurema.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Senhor
Presidente, agradeço à generosidade do Senado
através da amabilidade do Senador Juracy
Magalhães, a quem concedo permissão para concluir
seu pensamento.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Muito
obrigado a Vossa Excelência. Como dizia, nobre
Senador Pedro Ludovico, os Partidos que estão no
poder desgastar-se, teòricamente pelo menos, na
defesa do poder público, contrariando os interêsses
de diferentes grupos da sociedade; e o normal é que
os Partidos que estão na oposição, vão crescendo
até se transformarem em maioria, galgar o poder e o
exercerem em nome do povo. Êsse o funcionamento
normal; portanto, se Vossa Excelência galgou o
poder partindo da oposição, agiu exatamente como é
norma no funcionamento do sistema democrático.
Não há nada de extraordinário nesse procedimento;
o que é extraordinário é que o PSD, quando no
Govêrno, emprega todos os recursos, lança mão de
todos os métodos para não perder o poder.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – A UDN procede
da mesma maneira.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Não! Ela
não emprega todos os meios para êsse fim; perde,
como o Governador Mílton Campos perdeu, porque é
incapaz de usar o poder senão para aqueles fins
lícitos de que o poder é constituído.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Talvez seja uma
exceção na UDN.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Não! Se
houver acusação concreta e qualquer udenista que
tenha passado pela administração, que V. Exa. o
faça agora, pois temos muito orgulho do princípio
geral que ordena nossa ação pública. Nós,
udenistas, teríamos vergonha de aparecer aos outros
se não houvéssemos procedido com decência no

exercício dos cargos públicos que ocupamos.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Vossa
Excelência não pode falar em nome de todos; pode
apenas falar no seu nome. Aliás, Vossa Excelência
tem deixado, nas administrações por que tem
passado, traços marcantes da sua personalidade
correta.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Por mim
lembro-me até que quando saí da Companhia Vale
do Rio Doce, recebi do Senhor Getúlio Vargas uma
carta que honra qualquer homem público. Passei
pela Petrobrás e não foram necessários inquéritos
para
apurar
bandalheiras
minhas,
como
normalmente nenhum udenista as pratica; entretanto,
Vossa Excelência sabe que comissões de inquérito
pululam nesse Govêrno que aí está, govêrno
pessedista-trabalhista.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Aliás, faço o
melhor juízo de Vossa Excelência, nesse particular
de homem honesto, decente no trato da coisa
pública. Considero Vossa Excelência um dos
grandes membros desta Casa.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Muito
obrigado a V. Exa.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – V. Exa. fala com
correção e entusiasmo, fala com atitude, enfim.
O
SR.
JURACY
MAGALHÃES:
–
Infelizmente, não tenho o poder de argumentar. Se o
tivera, já haveria convencido V. Exa.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Com as
características do seu temperamento, V. Exa. é um
pouco agressivo, um pouco impiedoso; e de vez
enquando tem que ouvir também contraditas, como
as que dirige a outros.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Não peço
absolutamente clemência aos meus adversários.
Perdoe o nobre orador estar interrompendo o seu
discurso.
O SR. ABELARDO JUREMA: – É um prazer,
desde que Vossa Excelência ouça, também, as
minhas explicações. (Riso).
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Ouvi-laei:
pediria
ainda,
licença
a
Vossa
Excelência
para
demonstrar
ao
Senador
Pedro
Ludovico
que,
nessas
minhas
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excursões, tenho encontrado tratamento correto de
adversários, em vários Estados; e tenho, também,
recebido tratamento indigno, não de adversários.
Tenho testemunhado as mais dolorosas cenas.
O SR. ABELARDO JUREMA: – A sabedoria
popular é profunda, milenar: "cá e lá más fadas há".
É princípio imutável.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Ainda
recentemente, em Corumbá, fui visitado por uma
delegação de correligionários do Senador Filinto
Müller. O encontro foi o mais cordial possível. Não
houve o menor incidente naquela cidade. Quando
chegamos em Campo Grande e em Três Lagoas,
encontramos uma onda de infâmias contra a União
Democrática Nacional e contra os caravaneiros.
Nossa Caravana da Liberdade foi crismada de
Caravana da Libertinagem. Fui, então, para a praça
pública e pedi que apontassem, nas cento e tantas
cidades que já percorreramos, um só ato de
libertinagem de qualquer dos componentes da
caravana.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Vê V. Exa.
que as paixões políticas geram essas infâmias.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Houve, até,
distribuição de um boletim, aconselhando o povo a
jogar ovos podres sôbre os caravaneiros, em vez de
ouvi-los. Telegrafei, então, ao Governador Ponce de
Arruda, estranhando que funcionários seus – porque
são funcionários os que assim procederam – em
caminhões da Comissão de Estradas de Rodagem
do Estado, ostensivamente, estivessem jogando
aquêles papeluchos, soltando foguetes no hotel em
que estávamos hospedados, enfim, praticando os
mais pequeninos e miúdos gestos. Telegrafamos
imediatamente ao Governador do Estado, pois não
acreditávamos possível essa conjugação de atitudes
– a de Sua Excelência, decente e digna, em
contraste com o procedimento irregular de seus
subordinados. Para que conste dos Anais desta
Casa, desejo ler o telegrama que recebi do Chefe do
Executivo mato-grossense, demonstrando, assim,
que não somos tão impiedosos, quando nossos
adversários não o merecem.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Aliás, seria
interessante acentuasse V. Exa. como foi recebida
nossa caravana pelo Governador do Estado,
pessedista, o Dr. João Ponce de Arruda.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Exatamente.
Mandou visitar-nos. Retribuímos a visita. Fomos
recebidos pela Assembléia Legislativa do Estado, em
sessão presidida pelo Chefe do Partido Social
Democrático.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Vê V. Exa.
que as injustiças ferem não só V. Exas. Também nos
magoam, quando proclamam ser o Partido Social
Democrático o Partido da fraude.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Perdoe-me
V. Exa., mas sempre nos baseamos em fatos,
quando fazemos uma acusação. Peço licença,
agora, ao nobre colega, para ler o telegrama que nos
foi dirigido pelo Governador de Mato Grosso para
inseri-lo aos nossos Anais:
"Lamentando as ocorrências de sagradáveis
verificadas em Três Lagoas, afirmo ao ilustre
Senador que elas não podem merecer minha
aprovação. A tradição de meus sentimentos
democráticos repele quaisquer processos que visem
provocações e desvirtuem a campanha cívica. Posso
afiançar-lhe que mandarei abrir inquérito e punirei os
responsáveis pela transgressão de minhas
instruções a respeito da livre manifestação do
pensamento. Saudações. – (a) J. Ponte de Arruda,
Governador".
O SR. ABELARDO JUREMA: – Muito
obrigado a Vossa Excelência pelo depoimento que
incorpora ao meu discurso, relatando a atitude de um
líder pessedista, Governador de Estado, por cuja
palavra o Senado e a Nação verificam tratar-se de
um democrata.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Conhecedor
dos métodos do Partido Social Democrático, desejo
acentuar que aguardarei o resultado do inquérito e a
punição dos funcionários culpados, para, então
proclamar do alto desta tribuna, que, realmente, o
PSD agiu para castigar os que não se coadunam
com o funcionamento normal do regime democrático.
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O SR. ABELARDO JUREMA: – Senhor
Presidente, evidentemente, ao iniciar minha oração,
não contava com a colaboração brilhante dos nobres
Senadores Juracy Magalhães Pedro Ludovico, João
Villasbôas e do digno Presidente do Partido Social
Democrático, Senador Benedicto Valladares.
Quando o ilustre Senador Juracy Magalhães
diz que o Partido Social Democrático exerce, no
Poder, tôdas as fôrças, pondo-as em jôgo para o
movimento eleitoral, mesmo assim, a história política
brasileira evidencia que, do Amazonas ao Rio
Grande do Sul, o poder tem passado das mãos da
nossa agremiação para as de Sua Excelência e
outras, tudo por obra do mesmo eleitorado, hoje tão
malsinado e tachado de fantasma e fraudulento.
Procurarei demonstrar, à luz da estatística, –
sem entrar na análise da orientação seguida por
êsse grande partido dirigido pelo eminente Senador
baiano – que falta à União Democrática Nacional
mais acuidade no trato dos problemas da realidade
brasileira.
Não podemos sobrepor as cidades aos
campos nem êstes àquelas. No momento, o que o
Partido Social Democrático visa é reajustar...
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Vai sair
mais uma intrigazinha do Partido Social Democrático.
Aí estio os métodos a que me refiro. Quem vai ser
agora jogado contra a UDN? O campo, a cidade, ou
os dois?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Vossa
Excelência sabe que analiso também os fatos com
fatos.
Ontem, com o entusiasmo do gaúcho, o nobre
Senador Daniel Krieger, já dizia que era preciso
acabar com os currais de porteira fechada.
Vossa Excelência, que foi Governador de um
Estado, sabe que o papel do "coronel" na vida
pública brasileira está fixado em páginas imortais da
literatura. O nobre colega mesmo, desta tribuna, já
rendeu homenagem ao Coronel Rollemberg, de
Sergipe, o protótipo do coronelismo em nossa Pátria.
Nenhum de nós, na nossa formação
pública,
tem
dispensado
a
participação,
a cooperação, o estímulo e apoio dos
homens do campo, que, por vocação, por

tendência por sentimento inato, agrupam em tôrno
de si e aglutinam grandes massas sôbre as quais
exercem influência absoluta. Não a influência do
poder despótico, mas a ascendência patriarcal. O
"coronel" brasileiro é o homem que leva o médico
aos lavradores que assiste juridicamente, através
dos propósitos, as vítimas dos males sociais, que
participa de tôdas as atividades públicas, entusiasmo
da fé nos destinos brasileiros. Ainda agora, na
Convenção do Partido Social Democrático, na
Paraíba, ouvi de elemento recém-ingressado na
nossa agremiação, o ex-Deputado Napoleão
Nóbrega, palavras que me sensibilizaram. Disse-me:
"Olhando esta Convenção, observa-se que os
coronéis de 1945 ainda aqui estão, com o
mesmo entusiasmo e espírito de lutas, porque o
Partido
Social
Democrático
manteve
essa
organização, através de seus líderes nas cidades e
nos campos".
Lei que presuma um eleitorado constituído de
homens altamente desenvolvidos e politizados, não
se ajusta à realidade nacional.
Trago
estatísticas,
que
certamente
impressionarão a opinião pública.
O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Com todo o
prazer.
O SR. FREITAS CAVALCANTI: – É preciso
esclarecer que a União Democrática Nacional e os
partidos coligados não visam, de nenhum modo, a
excluir a participação do eleitorado rural. Seria
eliminar parte sensível da comunidade brasileira, a
quem tanto devemos o progresso do País.
Desejamos, isto sim, a revisão do alistamento para
excluir apenas os que não estão em condições de
concorrer aos comícios e prélios eleitorais. Ainda
há pouco, os Senadores Benedicto Valladares e
Pedro Ludovico catalogavam as grandes vitórias
conquistadas pelo seu Partido. A conclusão óbvia é
que o PSD possui as chaves do êxito eleitoral.
(Muito bem). Não repousará essa certeza na
manutenção do chamado eleitorado "fantasma" e na
participação daqueles a quem a Constituição negou
o direito de votar? Não desejaria o P. S. D., dada
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a obstinação com que pretende alterar o atual
sistema de alistamento, preservar a fraude e outros
artifícios para aumentar as vitórias tão enfàticamente
proclamadas pelos dignos representantes de Minas e
de Goiás?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Por que razão
a União Democrática Nacional perdeu as eleições no
Estado de Vossa Excelência quando um homem
novo lá chegou e enfrentou o Partido, dentro dêsse
mesmo eleitorado?
O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Informarei
imediatamente ao nobre colega, embora não haja
recebido resposta às indagações que fiz a Vossa
Excelência. O que se verificou em Alagoas foi que o
Partido que exercia o Poder...
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Aconteceu o
mesmo que em Mato Grosso.
O SR. FREITAS CAVALCANTI: – ...a U. D. N.
perdeu por motivos que nós, alagoanos,
conhecemos muito bem e que lamento não dispor de
tempo para neste momento explicar.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Não foi o
Partido Social Democrático que venceu as eleições.
O SR. FREITAS CAVALCANTI: – A União
Democrática Nacional possuía, nos seus quadros,
homens
capazes
de
vencer
fàcilmente.
Circunstâncias eventuais, que lamento, levaram,
porém, o meu Partido a optar por uma solução que,
infelizmente não foi sufragada pelo povo.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Chegou V.
Exa. onde eu queria. Estou certo que, dentro do
sistema vigorante, com a mesma massa eleitoral,
tivesse V. Exa. sido o candidato – conheço a vida
pública de V. Exa. nas Alagoas, na Imprensa – e
tenho certeza de que o povo alagoano o teria
escolhido para Governador.
Quero chegar à conclusão de que aquêle
eleitorado tão malsinado poderia ter eleito o nobre
colega, prestigiando o seu eleitorado, mas, escolheu
não um alagoano, um homem môço, que se lançou
na luta de corpo aberto.
Vê Vossa Excelência que, dentro do mesmo
sistema, o eleitorado tem o poder do alterar a vida do
Estado e da Nação.

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Pediria a
Vossa Excelência que me permitisse rápida
intervenção.
O SR. ABELARDO JUREMA: – É sempre
com muita honra que escuto Vossa Excelência.
O SR. FREITAS CAVALCANTI: – O que
pretendem os partidos da Oposição é manter
aquelas conquistas que já se incorporaram à
legislação eleitoral do País, aquêles elementos de
mais fácil identificação do eleitor. Ainda há poucos
dias, em solenidade pública, o Ministro Luiz Gallotti,
ex-Presidente do Tribunal Superior Eleitoral
declarava em discurso que está transcrito nos Anais
desta Casa, a requerimento do nobre Senador Filinto
Müller, que o atual sistema eleitoral permite,
inclusive, ao eleitor votar sem exibir o título. A
simples fôlha individual de votação proporcionará à
Mesa todos os elementos para identificá-lo
imediatamente.
O SR. ABELARDO JUREMA: – A fôlha
individual não desaparecerá.
O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Que se
pretende com a reforma? Evitar o retrato no título e a
ficha individual.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Não será
dispensado o retrato no título. V. Exa. se excedeu.
O SR. FREITAS CAVALCANTI: – O que
pretende a U.D.N. é evitar certos artifícios
que possam conservar no colégio eleitoral do
País aquêles que não estão em condições de votar
e que o fizeram sempre indistintamente, sob o
domínio de um Partido, quer nas cidades quer no
interior.
O SR. ABELARDO JUREMA: – O Partido
Social Democrático não pretende dispensar o retrato
nos títulos. V. Exa. está enganado; deseja, apenas,
facilitar a qualificação. O nobre colega, do interior,
sabe qual o nível intelectual e de cultura do homem
do campo, não ignora que o conceito de
alfabetização que lavra em todo o País não é o que
V. Exa. defende desta tribuna.
Se o nobre colega viajar pelo interior
e submeter um homem dos de mais
destaque, em cada Vila, em cada Dia-
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trito, a uma prova perante o Juiz, sabe que êle não
será capaz de a prestar, não porque não esteja em
condições de fazê-lo mas pela inibição natural, pelo
modo de ser tido como analfabeto. O analfabetismo
é uma praga que campeia no País.
Poderia citar estatística, aproveitando a hora,
para demonstrar que o problema educacional
brasileiro como é tratado por todos os professôres,
por todos os mestres, é alarmante. E essa lei se
superpõe a essa realidade para fixar exigências que
não podem ser cumpridas pelos homens que
participam da vida nacional, através de impostos e
de atuação nas comunas e distritos.
O SR. COIMBRA BUENO: – Dá Vossa
Excelência licença para um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Eu já pedira
aos nobres Senadores Daniel Krieger e João
Villasbôas, aguardassem a leitura dessa estatística,
a fim de que constasse do meu discurso.
O grande mestre Teixeira de Freitas diz, numa
obra já esgotada:
"Assentados êsses números e bem vistas as
causas, a obra alfabetizada da nossa escola primária
teria que ser medida exatamente pelas aprovações
no 3º ano. Porque, a rigor, não pode ela fazer, em
um curriculum de três anos, mais do uma simples
alfabetização
educativa
(permita-se-nos
a
expressão) – tais as condições em que está
organizada e em que funciona".
Mais adiante, afirma:
“Por onde se vê que a escola primária
brasileira
–
infelizmente
dolorosamente
e
perigosamente ainda está bem longe de retribuir, em
justa medida, o sacrifício que sua manutenção exige
da comunidade nacional, e, por outro lado, de
salvaguardar os interêsse vitais que lhe estão
confiados".
E prossegue:
"Não basta, entretanto, "ouvir os números".
Algo mais é preciso: compreendê-los.

Mas "compreender" os números deve ter um
sentido de vida e de ação com tríplice alcance
pratico".
Pelas inúmeras estatísticas de 1956, verificase que o Brasil tem, de Rondônia a Goiás, 74.872
unidades escolares. Distribuídas as matrículas pelos
Estados e pelas séries, encontramos ....4.941.986
crianças matriculadas nas escolas primárias.
Vejam, agora, o Senhor e a Nação o
aproveitamento, o desenvolvimento dessa instrução.
No primeira ano, dessas 4.941.988 crianças,
2.664.121 têm matrículas na 1ª série; na 2ª série
1.075.792; na 3ª série, 735.116; na 4ª série,
442.070; na 5ª e última, 24.887. O grau de educação
do homem rural brasileiro, portanto, não chega, em
média, ao terceiro ano primário.
O problema da evasão escolar tem desafiada
a ação dos Governos dos Estados e dos Municípios.
Todos sabemos que causas das mais complexas,
entre as quais as de ordem econômica afligem o
homem do interior. Não desconhecemos que as
famílias rurais com 5, 6, 8 ou dez filhos, em geral só
podem educar um, pois seus recursos não peimitem
que tôda a grei freqüente os estabelecimentos de
ensino.
A rêde de escolas primárias atinge as
Universidades Federativas, os Municípios e os Distritos.
A rêde de ensino secundária normal de artesanato,
comercial, entretanto, sequer chega a atender á têrça
parte dos alunos matriculados, possibilitando-os a
concluírem os cinco anos primários.
Aceito, agora, por ordem de pedido, o aparte
do nobre Senador Daniel Krieger.
O SR. DANIEL KRIEGER: – V. Exa. fêz uma
demonstração – aliás a única parte importante de
todo o seu discurso – de que existe grande número
de analfabetos, no país.
O SR. ABELARDO JUREMA: – O problema
não é, prôpriamente, de analfabetos, mas de homens
pouco letrados.
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O SR. DANIEL KRIEGER: – Não pode haver
dúvida sôbre o que seja analfabeto. Não há
dicionário e não há tratadista de Direito
Constitucional que não classifique o analfabeto como
aquêle que não sabe ler nem escrever.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Sabe V. Exa.
que o conceito de alfabetização no nosso País, é
saber escrever o nome, passar recibo de cartas e
assinar promissórias. Êste o conceito vigente, no
Brasil.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Conceito de V.
Exa. muito particularista.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Conceito
pessedista; não do País.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Aceito que
seja conceito pessedista, porque o Partido Social
Democrático tem as antenas receptivas abertas à
realidade brasileira.
O SR. DANIEL KRIEGER: – De que forma
pode V. Exa. harmonizar o dispositivo da esquecida,
da deslembrada Constituição da República, quando,
no seu artigo 132, determinar.
"Não podem alistar-se eleitores:
I – os analfabetos"
O SR. ABELARDO JUREMA: – Vou
responder a V. Exa., pedindo a atenção do nobre
Senador João ViIlasbôas. Se fôsse aplicado êsse
concerto do nobre Senador Daniel Krieger ou dos
líderes do Partido de S .Exa....
O SR. DANIEL KRIEGER: – O conceito de
todos os tratadistas de Direito Constitucional e de
todos os dicionários. Desafio V. Exa. a provar o
contrário.
O SR. ABELARDO JUREMA: – ...aos
serviços públicos que mantêm turmas de trabalho em
todo o Brasil, sobretudo em obras eventuais, como
as contra as sêcas, as da Amazônia, as da febre
amarela, etc. não ficaria um só; porque a grande
maioria dêsses trabalhadores sabe apenas assinar o
nome...
O SR. DANIEL KRIEGER: – Nem podem
votar de acôrdo com a Constituição.

O SR. ABELARDO JUREMA: – ...e não
padaria trabalhar no serviço público.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Modifiquem,
então a Constituição. Por que V. Exas. não
enfrentam a realidade?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Esta é
a realidade brasileira. Se V. Exa. requerer
uma comissão de inquérito, chegará à mesma
conclusão.
Todos os operários brasileiros que recebem
dos cofres públicos, que trabalham em obras
públicas, se aplicado êsse conceito catedrático de V.
Exa. seriam despedidos e paralisadas tôdas as obras
públicas.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Em síntese, o
discurso de V. Exa. é a confissão de que o projeto de
lei do P.S.D. visa a permitir votem aquêles aos quais
a Constituição o proiba – os analfabetos.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Quando o
Partido Social Democrático se dispõe a realizar um
trabalho, age com coragem precisa. O nobre
Deputado Armando Falcão já apresentou projeto de
reforma da Constituição permitindo que votem os
analfabetos.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Mais um
argumento a nosso favor.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Desta vez,
porém, desejamos facilitar o alistamento, a fim de
que os homens públicos não venham para o Senado
e para a Câmara dos Deputados apenas apoiados
por aquêles que cursaram academias. Desejamos o
voto do homem da rua, do lavrador, e, também, o
dos homens esclarecidos.
O SR. DANIEL KRIEGER: – V. Exa. reforça a
nossa tese chegando à conclusão de que é
inconstitucional o projeto de reforma da Constituição,
apresentado pelo Deputado Armando Falcão.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Muito bem.
O SR. ABELARDO JUREMA: – A conclusão é
de V. Exa.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Aceito o
aparte de V. Exa.

– 714 –
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Os argumentos
expendidos por V. Exa. até agora, principalmente
êste final, vêm contra o projeto apresentado, na
Câmara dos Deputados, pelo Partido Social
Democrático. Essa proposição cria duas formas de
alistamento – uma nos têrmos da lei atual...
O SR. ABELARDO JUREMA: – Para os
novos alistandos.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – ...outra com
apenas a assinatura do requerimento datilografado,
mimeografado, ou impresso, para aquêles que já são
portadores de título.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
timpanos): – Permito-me lembrar ao nobre orador
que faltam, apenas dois minutos para o término do
tempo de que dispõe.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Obrigado, Sr.
Presidente, vou terminar.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Ora, os atuais
portadores de título, os já inscritos, na hora em que
se apresentam como tendo votado para se
inscreverem eleitores, deveriam ter feito petição do
próprio punho, do comêço ao fim.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Sabe V. Exa.
que essas petições eram levadas ao Juiz, através de
delegado do partido.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Como Vossa
Excelência mesmo disse, essa gente não sabe nem
assinar o nome.
O SR. ABELARDO JUREMA: – V. Exa. está
concluindo precipitadamente.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – E' um
alistamento fraudulento, que não foi feito de acôrdo
com a Lei.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Declarei que,
no interior, ninguém se submete a ir à presença do
Juiz para sair de lá como analfabeto. V. Exa. sabe
como são tímidas tais pessoas.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Mas se o
fizeram anteriormente... Se escreveram do comêço
ao fim...
O
SR.
ABELARDO
JUREMA:
–
Fui
presidente
de
Diretório
Municipal

do P.S.D. em João Pessoa, e registrei mais de dez
mil eleitores, cujas petições eram levadas através
dos delegados do Partido.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – E feitas,
também, pelos delegados...
O SR. ABELARDO JUREMA: – Passávamos
horas em casa dos eleitores, ensinando-os a fazer a
petição.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – A atitude do
Partido Social Democrático justifica-se plenamente.
O caso é de sobrevivência pois êle vem numa
decadência assinalada, de certo tempo a esta parte.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Comunico ao nobre orador que está
findo o tempo de que dispunha.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Para exemplo,
V. Exa. tem nesta Casa o P.S.D. Já tendo disposto
de trinta e duas cadeiras, hoje conta apenas com
vinte e duas.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Porque
surgem fôrças novas.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – E' a
decadência do Govêrno.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Perguntou a
V. Exa., se a U.D.N. cresceu, se atingiu as
culminâncias do poder.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não atingiu as
culminâncias do poder mas, se antes possuímos dez
cadeiras, nesta Casa, hoje temos treze.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, vou concluir as minhas palavras,
exaltando, desta tribuna, em uma homenagem dos
milhões de eleitores do Partido Social Democrático, o
Presidente Amaral Peixoto e o Senador Benedito
Valladares, pela ação sempre assistencial que
dispensaram aos seus correligionários. Agora mesmo,
através desta proposição, visando aglutinar em tôrno
da nossa bandeira homens do campo e da cidade,
para que os destinos do pais não fiquem nas mãos
daqueles que tiveram a ventura de ter livros para
estudarem, se formarem e brilharem no parlamento,
como os nobres Senadores João Villasbôas Daniel
Krieger, Juracy Magalhães e outros.
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O SR. DANIEL KRIEGER: – Vamos, então,
deixá-los nas mãos dos ignorantes?
O SR. JURACY MAGALHÃES: – O nobre
orador não acha, que está usando um pouco de
demagogia? Por que não se inclui entre nós?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Luto, desta
tribuna, pelo direito de o povo do interior juntar-se
ao da capitaI, na escolha dos seus dirigentes
e representantes. (Muito bem; muito bem.
Palmas).
Durante o discurso do Senhor Abelardo
Jurema, o Sr. Lima Teixeira deixa a cadeira da
Presidência, reassumindo-a o Senhor Apolônio
Salles.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa
requerimento que vai ser lido
E' lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 439, DE 1957
Requeremos, com fundamento no artigo
95 do Regimento Interno, seja a hora do
Expediente da sessão de segunda-feira, dia 26 do
mês em curso consagrada a reverenciar a
memória
ao
inolvidável
ex-Presidente
da
República Getúlio Vargas, em comemoração do
terceiro aniversário do seu desaparecimento, em
circunstâncias que emocionaram de modo especial
a nação.
Sala das Sessões, em 22 de agôsto de 1957.
– Cunha Mello. – Lima Teixeira. – Pitombo
Cavalcanti. – Lauro Hora. – Juracy Magalhães. –
Primro Beck. – Alencasfro Guimarães. – Fausto
Cabral. – Novaes Filho. – Abelardo Jurema. –
Lameira Bittencourt. – Waldemar Santos. – Caiado
de Castro – Benedicto Valladares. – Sá Tinoco. –
Ezechias da Rocha. – Gomes de Oliveira. – Vivaldo
Lima. – Apolônio Salles. – Pedro Ludovico. –
Reginaldo Cavalcanti. – Alfredo Duailibe. – Neves
da Rocha. – Leonidas Mello. – Ary Vianna. –
Saulo Ramos. – Francisco Gallotti. – Bernardas
Filho.
O SR. PRESIDENTE: – Vão ser lidos
ofícios do Presidente da Comissão do Serviço
Público Civil.

São lidos os seguintes:
OFÍCIO
Em 23-8-57
Senhor Presidente.
Achando-se ausente desta capital o Sr.
Senador Mathias Olympio, solicito se digne V. Exa.
de designar-lhe substituto temporário na Comissão
de Serviço Público Civil, na forma do disposto no art.
39, § 2º do Regimento Interno.
Atenciosas saudações. – Prisco dos Santos.
OFÍCIO
Em 23-8-57
Senhor Presidente.
Achando-se ausente desta capital o Sr.
Senador Mem de Sá, solicito se digne V. Exa. de
designar-lhe substituto temporário na Comissão de
Serviço Público Civil na forma do disposto no artigo
39, § 2º do Regimento Interno.
Atenciosas saudações. – Prisco aos Santos.
O SR. PRESIDENTE: – Atendendo às
solicitações de que tratam os ofícios lidos, designo,
respectivamente, os Senhores Senadores Lima
Guimarães e Novaes Filho. (Pausa).
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Votação, em discussão única no Projeto de Lei
da Câmara numero 81, de 1956, que modifica o
artigo 27 e seus parágrafos, da Lei número 2.004, de
3 de outubro de 1953 (dispõe sôbre a política
nacional do petróleo e define as atribuições do
Conselho Nacional do Petróleo, institui a Sociedade
por ações Petróleo Brasileiro S. A., e dá outras
providências), tendo Pareceres: I – sôbre o projeto
(número 974 a 976,de 1956), da Comissões
de Constituição e Justiça de Economia; e de
Finanças, favoraveis II – sôbre as emendas
de Plenário (números 728 a 730, do 1957), das
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Comissões: de Constituição e Justiça, favorável à de rem preferencial a essas duas necessidades dos
número 1 e contrário à de número 2; de Economia Estados Territórios ou Municípios.
E'
justamente
contra
a
expressão
contrário; e de Finanças, contrário.
"preferentemente" que se levanta o ilustre
O SR. PRESIDENTE: – A votação do projeto Senador Othon Mäder procurando corrigir êste
começou pelas emendas.
dispositivo
com
a
substituição
de
Ao ser anunciado, na sessão passada o "preferentemente" para "obrigatòriamente". Uma
resultado da votação da Emenda número 1, o nobre vez emendado noa têrmos da emenda número 1
Senador João VilIasbôas requereu verificação da do nobre Senador Othon Mäder, a disposição
votação. Evidenciada a falta de número, foi adiada a ficaria assim redigida:
votação, que agora se renova.
"Os Estados, Territórios e Municípios deverão
Em votação a Emenda número 1.
aplicar os recursos fixados
neste artigo,
O
SR.
JOÃO
VILLASBÔAS
(para obrigatòriamente, na produção de energia elétrica e
encaminhar a votação) *: – Sr. Presidente, o projeto na pavimentação de rodovias".
ora em votação tem por fim modificar o Art. 27 da Lei
Sr. Presidente, já tive oportunidade de, na
número 2.004, de 3 de outubro de 1953, sessão passada, discutindo e procurando
estabelecendo uma nova percentagem, sem, sair da encaminhar a votação desta emenda, mostrar que
norma traçada anteriormente mas definindo a seu autor visou, justamente, retirar ao Executiva
distribuição das parcelas que couberem aos Estados nos Estados, Territórios e Municípios, essa
e Municípios, em consequência da exploração do faculdade de preferência, para impedir a aplicação
petróleo.
dessa dotação ou dessa verba, em assuntos,
A lei anterior conferia ao Estado 5% do valor obras ou serviços de outra natureza, em
da exploração do petróleo em seu território detrimento daqueles que a própria lei considera
determinando que dêsses 5% o Estado distribuisse essenciais aquelas unidades – a produção
20% aos Municípios nos quais se estivesse de energia elétrica e a pavimentação de
exercendo, efetivamente, aquela exploração.
rodovias.
O projeto vem, desde logo, determinar que aos
Vê-se, assim, a procedência desta emenda
Estados sejam pagos, diretamente, 4% em vez de que se enquadra, perfeitamente, na norma
5%, e aos Municípios, 1%, para não ficarem sujeitos traçada pela Lei número 2.004, que criou a
à distribuição que os Estados lhes fariam, ou não, Petrobrás. Tem o fito de incentivar no País, o mais
dos 20% sôbre os 5% recebidos.
possível, a produção de energia elétrica, fator
Acrescenta, entretanto, o § 3º do projeto que primordial de progresso nas unidades federativas,
os Estados, Territórios Municípios deverão aplicar os bem como de propulsionar a pavimentação das
recursos fixados neste artigo, preferentemente na estradas, uma das necessidades prementes em
produção de energia elétrica e na pavimentação de todos os Estados e Municípios do interior do
rodovias. Dá, assim, ao Chefe do Executivo Estadual Brasil.
e ao dos Territórios e Municípios a faculdade de
Não devemos deixar a essas autoridades a
estabelecer a preferência na aplicação dêsse faculdade de estabelecerem a preferência.
recurso, podendo fazê-lo na produção de energia
Devemos fixá-la na lei como obrigatoriedade,
elétrica ou na pavimentação de estradas como pois, para nós que conhecemos a situação do País e
também dar outra qualquer aplicação que conside- vivemos no interior, sabemos que, acima de qualquer outra necessidade dos Estados o Municípios,
__________________
estão a energia elétrica e a pavimentação das
* Não foi revisto pelo orador.
estradas.
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O critério de preferência, repito, deve vir prescrito
nos dispositivos legais, tal como o reconhecemos.
Se, no futuro próximo ou distante, algumas
dessas entidades não necessitarem despender a
verba com energia elétrica, ou não precisarem
pavimentar suas estradas, parque já tenham
atingindo o máximo desenvolvimento nos dois ramos
das necessidades públicas, então, teremos de abrir
exceção e determinar sua aplicação em proveito de
outros trabalhos que nós, com a representação dos
respectivos Estados, considerarmos primaciais.
O SR. PRESIDENTE: – Comunico ao nobre
orador que o tempo de que dispunha está terminada.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito grato a
V. Exa., Sr. Presidente, pela advertência.
Espero que o Senado, bem pesando as
conveniências traçadas nessa emenda do presado
colega, Senador Othon Mäder, a aprove para bem
dos Estados, territórios e municípios nacionais.
(Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a
Emenda número 1
O SR. JURACY MAGALHÃES (para
encaminhar a votação) *: – Sr. Presidente, se fôsse
necessário documentar o espírito público do meu
Partido, a simples discussão dêste Projeto o
atestaria, de maneira completa.
Nós, udenistas, estudamos as proposições
sempre com a preocupação do bem público. Por isso
mesmo não é de estranhar que, homens de
formação democrática, nos contraponhamos, às
vêzes, na discussão de casos concretos, pois cada
companheiro nosso conserva sua Iiberdade de
apreciação, desde que não infrinja os dispositivos
programáticos do Partido.
No caso, o nobre Sendor Othon Mäder,
uma das vozes mais altas desta Casa, um
dos homens melhor esclarecidos sôbre os
problemas brasileiros, apresentou duas emendas,
contras as quais tive oportunidade de dar parecer
na Comissão de Economia. Em plenário, o
__________________
* Não foi revisto pelo orador.

não menos ilustre Líder de minha bancada, Senador
João Villasbôas, defendeu-as e, imediatamente,
julguei-me no dever de erguer minha voz para
aconselhar o Senado a rejeitá-las. Parece até haver
inversão de posições.
Manda
a
emenda
empregar
"obrigatôriamente", nos dois famosos têrmos do
binômio "Energia e Transporte", a verba que o
projeta atribui aos Municípios.
Sendo, embora, da iniciativa de um Senador
udenista, apoiada, pelo Líder da bancada, de minha
parte uma das razões fundamentais para negar
apoio a substituição da palavra "preferentemente"
por "obrigatôriamente" foi deixar ao administrador
margem de iniciativa, na apreciação das
necessidades do seu Município.
O projeto estabelece um princípio geral para
que o administrador municipal se oriente; mas não o
obriga a uma aplicação exclusiva.
Muitas vêzes, na vida municipal, há problemas
prementes requerendo solução, como o do "Serviço
de Águas", e estabelecendo a lei obrigatoriedade ira
aplicação da verba, o Prefeito não terá a liberdade
de ação necessária para dar melhor destino aos
recursos conferidos.
Compreendo muito bem os intuitos do autor da
emenda, o nobre Senador Othon Mäder, e o do seu
ilustre defensor, o nobre Senador João Villasbôas.
Sustento, porém, a impressão de que é preferível
mantermos o projeto na sua integridade, tal como
está, a estabelecer um caminho extremamente rígido
que, possívelmente, levará muitos Municípios ao não
cumprimento da lei.
Assim, Sr. Presidente, mantenho meu parecer
contrário, e em nome da Comissão de Economia, à
Emenda nº1.
Quanto à Emenda número 2, o. assunto se me
afigura ainda de maior gravidade. Será, a meu ver, a
primeira brecha naquela distinção fundamental que o
Brasil deve ao General Juarez Távora, entre
propriedade do solo e do subsolo.
Se aprovada a Emenda número 2, haverá um
arranhão nesta maneira de compreender o problema
da exploração do subsolo, pois o proprietário do solo
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passa a ser sócio na exploração do petróleo e,
conseqüentemente, estará burlado o princípio
constitucional que estabelece nítida separação entre
propriedade do solo e subsolo.
O nobre Senador Othon Mäder tem ponto
firmado, conhecido do Senado, contra a iniciativa do
Estado no setor do petróleo.
Preferia S. Exa. fôsse êle explorado por
companhias
particulares.
Não
é,
portanto,
incoerência de S. Exa. apresentar emenda, no
sentido geral do seu pensamento econômico, de que
se deve dar lucro àquele que é proprietário da terra
em cujo subsolo foi descoberto o petróleo. Cabe a
nós, que velamos carinhosa e cuidadosamente pela
manutenção do monopólio estatal do petróleo, que
entendemos que a Lei número 2.004 não pode ser
revogada, no todo ou em parte, em prejuízo dos
fundamentos econômicos que a determinaram,
continuar lutando para que não se lhe faça nenhuma
modificação. A Emenda número 2 abriria a primeira
brecha naquela distinção fundamental, como disse,
da propriedade do solo e do subsolo.
Por estas razões, Sr. Presidente, a Comissão
de Economia, seguindo meu parecer, votou pela
rejeição da emenda número 2. Fiel ao pensamento
daquele órgão e ao meu próprio, ao encaminhar a
votação do Projeto, pediria ao Senado que rejeitasse
as Emendas números 1 e 2 pelos fundamentos
apresentados no parecer da Comissão e, agora,
nesta tribuna. (Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a
Emenda número 1.
O SR. FREITAS CAVALCANTI (para
encaminhar a votação) *: – Senhor Presidente,
desejo, inicialmente, exprimir o maior apreço às
considerações que acabam de ser expedidas pelo
eminente Presidente do meu Partido, Senador
Juracy Magalhães.
Ratifica S. Exa. os argumentos expostos no
seio da Comissão de Economia, inteiramente contrários
à aprovação da Emenda número 1, que visa a
__________________
* Não foi revisto pelo orador.

substituição do têrmo "preferencialmente" por
"obrigatóriamenfe".
Tenho para mim, Sr. Presidente, que
teóricamente, assiste razão ao eminente Senador
pela Bahia. Na votação, ontem à noite,
impressionado com as alegações proferidas nesta
Casa, inclusive pelo ilustre Líder da nossa
bancada,
Senador
João
Villasbôas,
tive
oportunidade de votar pela aprovação da emenda;
e a fiz baseando-me em experiências da vida
brasileira.
A Constituição da República estabelece, no
art. 15, § 4º:
"A União entregará aos Municípios,
excluídos os das Capitais, dez por cento do total
que arrecadar do impôsto de que trata o número
IV (Impôsto de Renda), feita a distribuição
em partes iguais e aplicando-se pelo menos
metade da importância em benefícios de ordem
rural".
Que temos verificado, Sr. Presidente?
A aplicação da quota da impôsto de renda,
pelos Municípios, tem sido feita da maneira mais
arbitrária e, às vêzes, até criminosa.
Todos sabemos as influências que sofrem os
administradores municipais na aplicação dos
recursos da Orçamento Municipal ou da ajuda
financeira da União.
Recorda o Senado o Projeto aqui apresentado
pelo
saudoso
Senador
Lúcio
Bittencourt,
pretendendo estabelecer uma regulamentação ao
dispositivo constitucional a que aludi. E' preciso
disciplinar-se, em lei, a aplicação da quota do
impôsto de renda nos Municípios, para evitar-se a
sua dissipação o uso inadequado, inclusível em
campanhais eleitorais.
Sr. Presidente, se isto ocorreu e ocorre quanto
à aplicação da cota do impôsto de renda,
necessàriamente o mesmo se verificará quanto à
aplicação da percentagem que é devida aos Estados
e aos Municípios na exploração do petróleo ou do
xisto betuminoso.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – A lei não
prevê a prestação de contas; êate di-
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nheiro é usado ao bel-prazer dos administradores.
O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Tem V.
Exa. inteira razão. No caso da aplicação da quota do
impôsto de renda exige-se a aprovação das contas
pelas Câmaras Municipais; e, a despeito dessa
exigência, não têm sido coibidos os abusos e graves
irregularidades.
Todo Município brasileiro, de modo geral,
possui problemas fundamentais: abastecimento de
água, serviços hospitalares, estradas intermunicipais,
enfim, uma constelação de problemas que,
solucionados, dariam à comuna brasileira aquelas
condições de vida indispensáveis à fixação do
homem na sua cidade, na vida do interior.
Por isso, Sr. Presidente, embora exprima o
maior respeito à tese defendida pelo eminente
Senador Juracy Magalhães, sou levado a repetir o
meu veto, pela aprovação da emenda do nobre
Senador Othon Mäder.
A destinação de uma receita proveniente da
exploração do petróleo – receita nova, fora da
codificação normal e clássica da distribuição de
rendas – está necessàriamente a exigir, do
legislador, o estabelecimento de fórmulas rígidas,
para que êsses recursos não tenham aquela mesma
inadequada aplicação da cota do impôsto de renda.
Com essas considerações, Sr. Presidente,
quero manifestar meu pensamento inteiramente
favorável à emenda do nobre Senador Othon Mäder.
(Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a
Emenda número 1.
O SR. DANIEL KRIEGER (para encaminhar
a votação) *: – Senhor Presidente. Senhores
Senadores: ontem a noite, tive oportunidade de
examinai a oscilação que poderia permitir o emprêgo
dessas palavras tão opostas – "obrigatório" e
"preferencial".
O obrigatório estabelece, de forma definitiva,
uma norma de ação; o preferencial deixa margem
muito grande de arbítrio àquele que vai obrigar.
__________________
* Não foi revisto pelo orador.

Tive ocasião de demonstrar como era variável
e lato o conceito de preferência.
Hoje, Sr. Presidente, os debates trouxeram
maiores argumentos à minha maneira de entender e
de expressar-me.
Ouvindo o discurso do eminente Líder do
Partido Social Democrático, Sua Excelência, em
arroubos de eloqüência, concluiu que o País não
temesse, pois jamais seria governado por homens
cultos e alfabetizados: seu destino era ser governado
por incultos, sem noção do dever de administrador.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. DANIEL KRIEGER: – Pois não.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Na
oportunidade, tive de interromper o Senador
Abelardo Jurema, para declarar que achava um
pouco exagerada a demagogia. Não era possível
que S. Exa. nos incluísse na lista dos cultos e se
excluísse; não havia razão para que não
figurássemos na mesma relação. Todavia, causou ao
meu espírito igual estranheza que a V. Exa. de
defender aquêle nobre colega a tese, tão desastrosa,
de que o País não deve ser governado por pessoas
mais inteligentes.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Conseqüência da
preferência... (Riso).
Sr. Presidente, desde os albores da mocidade,
aprendi – e estou vendo que aprendi erradamente –
que os homens públicos se formavam numa escola
de cultura, experiência e probidade, e os cargos
deviam ser a êles deferidos, para que, com essa
experiência com o saber que desfrutavam e a
probidade que as exornava, pudessem conduzir a
Nação aos seus altos destinos.
Hoje, vejo que isso é passadismo, sinto que
isso é romantismo, percebo que isso não
corresponde à realidade dos dias presentes. A
mentalidade atual é diferente. Deve-se entregar o
govêrno àqueles que não têm preparo, deve-se
favorecer a ascensão dos destituídos de cultura;
porque ter cultura, nesta época, em vez de traço
distintivo e enobrecedor passou a ser motivo de
reprovação e labéu.
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O SR. ABELARDO JUREMA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. DANIEL KRIEGER: – Pois não.
O SR. ABELARDO JUREMA: – V. Exa.
perdoe-me, mas está deturpando a tese que
defendi. Jamais eu sustentaria tal ponto de vista. A
prova é que o Senado da República e a Câmara
dos Deputados constituem a elite cultural da
Nação. Estamos aqui pelos votos dos homens do
interior e da cidade, dentro do sistema eleitoral
vigente. O povo discerne, raciocina, tanto assim
que o Rio Grande do Sul mandou V. Exa. para
esta Casa, a fim de nos encantar e brilhar na
tribuna.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Não deturpei o
que V. Exa. declarou.
O nobre colega incide em equívoco: apenas foi
caricatura, para V. Exa. sentir a realidade daquilo
que afirmou.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a União
Democrática Nacional apregou que foi derrotada
ern muitos pleitos; derrotado foi Churchill depois
de ter dado a liberdade e a vitória ao mundo. Ser
derrotado no seu pôsto defendendo seus
princípios, seus ideais, nunca constituiu vergonha
para ninguém. Ser vitorioso pela fraude, ser
vitorioso pelo artifício, ser vitorioso pelo engano,
ser vistorioso pela mentira, sim, isso não é lema
que enobreça ninguém: não é virtude que exalte a
nenhum homem, porque quem vence mentindo,
termina desprestigiado no conceito dos seus
concidadãos.
Já dizia Thomas Jefferson que o maior castigo
que se pode infringir a um mentiroso, é não acreditálo quando êle fala a verdade.
Sr. Presidente, voltemos, porém, à emenda em
votação. Tudo se resume no "preferencial" e no
"obrigatório". Creio que melhor atende, melhor
satisfaz, melhor corresponde aos interêsses dos
Municípios, a fórmula que obriga. Sabemos que
insensatos são os homens quando se julgam donos
da coisa; quando não se os circunscreve no circulo de
ferro da Lei, como são absolutos. Cada indivíduo tem
dentro de si mesmo um reizinho; todo mundo quer

ser um donatário absoluto de capitanias.
Essa a fotografia do Brasil.
Sr. Presidente, embora me custe discordar do
meu Presidente, e embora dêle discordando fique com
a meu eminente Líder que também me vale tanto – é
um consôlo nessa discordância – reafirmo meu ponto
de vista sustentado ontem, e fico com o "obrigatório",
porque, se me fôsse possível, eu poria êsse têrmo
"obrigatório", para todo homem ser livre, ser decente,
ser honesto e servir ao seu País. (Muito bem)
O SR. PRESIDETTE: – Lembro aos nobres
Senadores que não são permitidos apartes, no
encaminhamento de votação.
O SR. NOVAES FILHO (para encaminhar a
votação) *: – Sr. Presidente, direi poucas palavras,
apenas para reafirmar o que declarei na sessão
noturna de ontem.
Votarei contràriamente à emenda Othon
Mäder por questão de coerência, porque assim votei
na Comissão de Finanças, acompanhando o parecer
do relator da matéria, nobre Senador Vivaldo Lima.
(Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a
Emenda número 1, com parecer favorável da
Comissão de Constitulção e Justiça e contrário das
Comissões de Economia e de Finanças.
Os Srs. Senadores que aprovam queiram
permanecer sentados.
(Pausa).
Está rejeitada.
O SR. JOÃO VILLASBÕAS (pela ordem): –
Sr. Presidente, requeiro verificação da votação.
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se preceder à
verificação de votação requerida pelo nobre Senador
João Villasbôas.
Queiram levantar-se os Senhores Senadores
que aprovam a Emenda número 1. (Pausa).
Queiram sentar-se os Senhores Senadores
que aprovaram a emenda e Ievantar-se os que a
rejeitam.
(Pausa).
Votaram a favor da emenda. 4 Senhores
Senadores, e contra, 25.
Não há número. Vai-se proceder á chamada.
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RESPONDEM À CHAMADA OS SENHORES
SENADORES:
Vivaldo Lima – Mourão Vieira – Cunha
Mello – Prisco dos Santos – Lameira Bittencourt
– Sebastião Archer – Alfredo Duailibe – Assis
Chateaubriand – Waldemar Santos – Fausto
Cabral – Kerginaldo Cavalcanti – Sérgio
Marinho – Abelardo Jurema – Apolônio Salles –
Novaes Filho – Ezechias da Rocha – Neves
da Rocha – Lima Teixeira – Pitombo Cavalcanti –
Ary Vianna – Lutterbach Nunes – Caiado de
Castro – Benedicto Valladares – Coimbra Bueno –
Pedro Ludovico – Gaspar Velloso – Gomes
de Oliveira – Francisco Gallotti – Saulo Ramos –
Primio Beck. (30).
O SR. PRESIDENTE: – Responderam à
chamada 30 Senhores Senadores. Está confirmada
a falta de número.
Fica, portanto, adiada a votação das matérias,
constantes da Ordem do Dia que já tiveram sua
discussão encerrada.
Passa-se à apreciação das matérias em fase
de discussão.
Discussão única da Redação Final do Projeto
de Lei da Câmara número 94, de 1956, que autoriza
a emissão de selos postais comemorativos da
fundação do Município de Quixadá, no Estado do
Ceará, tendo Pareceres favoráveis; sôbre o projeto e
a emenda de Plenário (números 1.109, 1.110 e
1.111, de 1956 e 627, 628 e 629, de 1957) das
Comissões de: – Constituição e Justiça; – de
Transportes, Comunicações e Obras Públicas; e de
Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
a discussão. (Pausa).
Encerrada.

A votação fica adiada por falta de núméro.
Discussão única do Projeto de Resolução nº 2,
de 1955, que reforma o Regimento Interno do Senado
(incluído em Ordem do Dia nos têrmos do art. 91, letra
"a", do Regimento Interno, em virtude do Requerimento
nº 412, de 1957, do Sr. Filinto Müller e outros Senhores
Senadores), tendo Parecer com substitutivo, da
Comissão de Constituição e Justiça e dependendo de
pronunciamento da Comissão Diretora.
O SR. PRESIDENTE: – Dou a palavra ao
nobre Senador Kerginaldo Cavalcanti para emitir
parecer verbal sôbre o Projeto.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sr.
Presidente, solicito o prazo regimental para emitir o
parecer.
O SR. PRESIDENTE: – Lamento comunciar a
V. Exa. que, dentro do Regimento não cabe mais
prazo algum para a apreciação do projeto.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sr.
Presidente, passo, então, a emitir o parecer.
Com o objetivo de dar cumprimento ao art. 214
do Regimento Interno, a Mesa do Senado Federal,
para a consolidação das modificações operadas, na lei
interna, e tendo em vista grande número de projetos de
resolução, alguns pendentes de pronunciamento do
Senado, ou mesmo de parecer, resolveu condensar
êsses aspectos fragmentados num projeto único.
Daí resultou o Projeto de Resolução nº 2, de
1955 (oferecido pela Comissão Diretora, e que teve
como relator o então Senador Alfredo Neves, ilustre
1º Secretário.
A matéria compagina-se em 229 artigos.
Foram-lhe oferecidas várias emendas pelos
Senadores Juracy Magalhães, Domingos Vellasco, Lima
Teixeira, sendo que, mediante requerimento do Senador
Cunha Mello, de 28 de abril de 1955 foi submetido o
aludido projeto a Comissão de Constituição e Justiça.
Nesse
egrégia
Comissão
o
preclaro
Relator
Senador
Daniel
Krieger,
em
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parecer, esclarece que, levando em conta as emendas
referidas e as proposições disciplinadoras de algumas
atribuições privativas do Senado, de autoria dos
Senadores Auro de Moura Andrade e Cunha Mello e
das Resoluções posteriores aos Projetos de ns. 7, 12 e
16, de 1956, e circunstâncias outras que lhe pareceram
pertinentes, de caráter ampliativo ou modificativo,
decidira-se por espírito de unidade e de simplificação
no processo de votação, a redigir e apresentar um
Substitutivo com a revisão geral do projeto.
Do Regimento Interno vigente, das resoluções
e dos projetos de resolução, do estudo do Regimento
da Câmara, da decisão interpretativa da Mesa e do
Plenário etc., extraíra a matéria com que organizara
o trabalho.
Em substância, porém, não se arredara da
orientação do Regimento vigente e do projeto;
procurara, entretanto, no substitutivo dar melhor
ordenação, de modo que, em vez de agrupar
assuntos diversos, situar a matéria em lugares
apropriados.
Assim, enfeixara num capítulo especial – Do
uso da palavra – "tôdas as disposições esparsas
pelo texto, quer do projeto, quer do Regimento,
reguladoras dêsse direito do Senador, nas diferentes
eventualidades em que o seu exercício é cabível".
Salienta que entre as atribuições do
Presidente do Senado, incluiu "a de velar pelo
respeito às prerrogativas do Senado e as imunidades
dos Senadores".
Confere ao Vice-Presidente o direito de voto
em escrutínio secreto.
E inspirado pelo Regimento da Câmara e na
praxe, torna regimental a existência dos Líderes de
Partido, "ou torgando-lhes algumas prerrogativas".
Não aceita, todavia, duas das disposições do
projeto,
referentes
ao
comparecimento
às
Comissões, "uma que punia com a pena de perda
automática do lugar na Comissão o Senador que
faltasse a cinco reuniões consecutivas, salvo motivo
de força maior e a que vedava a recondução do
excluído".
Sugere, ainda, o substitutivo entre outras, as
seguintes proposições: a obrigatoriedade da remessa
à Comissão de Constituição e Justiça de todos os pro-

jetos que receberem substitutivo de outra Comissão
ou emendas em Plenário; o princípio de deliberação
em conjunto das Comissões: a obrigatoriedade da
remessa à Comissão de Constituição e Justiça,
antes de ouvido o Plenário, dos Inquéritos; a
competência para a prorrogação do prazo das
Comissões de Inquérito, sem a manifestação do
Plenário, desde que a iniciativa conte com um têrço
dos Senadores; a prorrogação automática da hora do
Expediente, em havendo orador na tribuna, ou para
manifestação de pesar, etc., ou para justificar
projeto; a inclusão, em Ordem do Dia, sem parecer,
de projeto para prorrogação de lei vigente, se
faltarem dez dias para o escoamento dêsse prazo e
precedência, inclusive de vetos do Prefeito, com
precedência sôbre qualquer outra matéria, ainda que
em regime de urgência comum; consagra a praxe,
nos três meses anteriores às eleições para a
renovação do Senado e para Presidente da
República, e por prazo certo, de se designar para a
Ordem do Dia os "Trabalhos das Comissões";
prescreve o encerramento da sessão por falta de
"quorum"
sem
chamada;
estabelece,
obrigatòriamente, mais um caso de sessão secreta,
quando se tratar da cassação de mandato por
procedimento contrário ao decôro parlamentar;
admite, também, a presença dos assessores da
Mesa, quando o caráter sigiloso não decorrer de
prescrição constitucional, e veda ao Presidente a
especificação do número de votos obtidos pelos
candidatos submetidos à aprovação; fixa, em cinco
páginas, o limite para a transcrição de documento no
"Diário do Congresso", devendo o excedente ser
custeado pelo Senador; atribui competência ao
Presidente para despachar requerimento para efeito
de votação em separado; cria, como ocorre no
Regimento da Câmara, a licença para tratamento de
saúde com a percepção total dos subsídios, adota,
ainda dêste, sôbre requerimentos de informações, a
restrição à sua admissibilidade às autoridades que
possam ser objeto de processo de responsabilidade,
etc.; permite à Comissão competente oferecer
subemendas, de modo a consolidar as emendas
com parecer favorável; oferece normas, de
modo a regular, de maneira conveniente,
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o alcance e a posição das "emendas de redação,
etc., e admite a volta do Projeto na Câmara, quando
na proposição se verificar "cláusula de justificação ou
palavra desnecessária, devendo ser acompanhado
de emenda de redação adequada; modifica-se o
sistema de numeração dos projetos, conservando-se
os números da Casa de origem; permite-se ao Autor,
perante a Comissão de Constituição e Justiça,
requerer a retirada de Projeto, desde que o Relator
se pronuncie pela inconstitucionalidade, supre
omissões do Regimento no que toca a processos
referentes às proposições; manda que nas votações
sejam votadas em primeiro lugar, em ambas as
votações, as proposições e em seguida, as
emendas, salvo se forem substitutivos integrais; opta
pelo desempate imediato de votação, com o voto de
qualidade do Presidente; reabre, no início da
legislatura tôdas as discussões encerradas; prevê a
hipótese em que a matéria dependente da
deliberação
do
Senado
será
considerada
prejudicada; perde da oportunidade e prejulgamento
pelo plenário; dificulta os requerimentos de urgência,
dilatando porém, os prazos para e inclusão na
Ordem do Dia e para diligências, dilatando porém, os
prazos para a inclusão na Ordem do Dia e para
diIigências em se tratando de urgência comum e
prevê os casos de extensão da urgência; disciplina a
ação do Senado no desempenho de suas atribuições
privativas, provendo as mesmas e a maneira de
desempenhá-las.
Concluindo, manifesto-me pela aprovação
do Projeto de Resolução nº 2, de 1955, que
reforma o Regimento Interno do Senado. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa
emendas, que vão ser lidas pelo Sr. 1º Secretário..
São lidas e apoiadas as seguintes:

outras dependências do Edifício do Senado, e desde
que não se trate de obras raras, como tais
relacionadas pelo órgão competente da Casa, com
aprovação da Comissão Diretora".
Justificação
A Biblioteca do Senado não está aparelhada
para empréstimos de livros. A retirada dêstes, para
consulta fora do edifício do Senado, tem dado
margem a extravios em alguns casos, desfalcando
preciosas coleções e em outros privando o Senado
de obras importantes cuja falta não pode ser
reparada, por estarem esgotadas as edições.
A Câmara dos Deputados, que dispõe de
Biblioteca muito maior, não permite a retirada de
livros, Projeto de Resolução apresentando com êsse
objetivo foi ali recentemente rejeitado".
E compreende-se que assim seja, trata-se de
bibliotecas muito especializadas, em que não seria
possível a existência de muitos exemplares da
mesma obra. Assim, a retirada de livros para fora do
Edifício do Senado, acaso feita por um consulente,
prejudicaria todos os demais que à obra quisessem
recorrer para consultas inadiáveis.
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1957.
– Prisco dos Santos.
SUBEMENDA Nº 2

Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça.
Art. 14:
Nº V – Acrescentar, "in fine", com as seguintes
limitações:
a) o fato a esclarecer deve ter sido objeto de
referência na ocasião, em discurso, aparte ou leitura;
b) a palavra não será dada, em explicação
EMENDA Nº 1
pessoal, a mais de dois Senadores nos vinte minutos
que antecederem o término da prorrogação da hora
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e do Expediente nem durante a Ordem do Dia.
justiça.
Art. 7º:
Justificação
h) Dê-se a esta alínea a seguinte redação:
h) freqüentar a biblioteca e utilizar
A prática tem mostrado que a explicação pessoal
os seus livros e publicações, podendo requisitá- a qualquer momento, sem as limitações previstas nesta
los
sòmente
para
consulta
em emenda, vai tendo uso diferente daquêle a que
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deve ser destinada essa faculdade regimental – a
de permitir que o Senador dê, de pronto,
qualquer explicação, de natureza pessoal, cuja
prestação se tenha tornado necessária no curso
dos debates.
E êsse maior uso se tem mostrado prejudicial
à boa ordem dos trabalhos do Senado, sobretudo à
apreciação da Ordem do Dia.
O Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça já introduz inovação interessante, de permitir
que a prorrogação da hora do Expediente seja
utilizada pelos Senadores que tenham comunicações
inadiáveis a fazer.
E' aconselhável, pois colocar a explicação
pessoal nos seus legítimos têrmos.
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1957.
– Prisco dos Santos.
SUBEMENDA Nº 3
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça.
Art. 14
Acrescente-se:
"Parágrafo único. Nas hipóteses previstas
nos itens I, III, IV, V, VI e VII dêste artigo
não será permitido ao orador tratar de
assuntos estranhos à matéria em apreciação
ou à finalidade do disposto em que se
basear a sua concessão, não sendo publicado
o discurso feito com inobservância desta
norma".
Justificação
Esta emenda tem por fim situar o uso da
palavra rigorosamente dentro das finalidades com
que fôr concedida.
Constitui prática abusiva aproveitar-se o
parlamentar de momentos impróprios para ocupar
a tribuna, falando sôbre a Ata sem qualquer
observação a fazer-lhe; para discutir ou
encaminhar votação, tratando de matéria estranha
à deliberação da Casa, para explicação pessoal,
sem explicações que se prendam à sua pessoa e
ao debate em curso; pela ordem, sem formular
questão de ordem, reclamação ou pedido de
esclarecimentos.
Especialmente no tocante à "explicação
pessoal",
a
prática
vem
mostran-

do que essa medida, destinada a permitir que o
Senador dê, de pronto, qualquer esclarecimento
necessário sôbre palavra ou atitude relativa à sua
pessoa, vai sendo utilizada para os mais variados fins.
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1954.
– Prisco dos Santos.
SUBEMENDA Nº 4
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça.
Art. 21.
§ 4º Substituir as palavras finais:
"...que enviará à autoridade judiciária competente,
se o Senado conceder licença para o processo penal".
por:
"...que
encaminhará
à
Comissão
de
Constituição e Justiça a fim de propôr as medidas
cabíveis no caso".
Justificação
Não é prudente deixar no Regimento medida
tão drástica, susceptível de gerar situações
vexatórias, qual a que se contém no final do
parágrafo 4º do art. 21.
Convém que o assunto seja examinado pela
Comissão de Constituição e Justiça e esta proponha
as medidas que no caso couberem.
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1957.
– Prisco dos Santos.
SUBEMENDA Nº 5
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça.
Art. 23.
Acrescente-se, em seguida ao parágrafo 2º.
"§ 3º O Senado não tomará iniciativa de
cerimônia de caráter religioso em caso de
falecimento de algum de seus membros".
Justificação
A presente emenda tem por fim evitar
situações de constrangimento quando a crença
religiosa do môrto, ou de sua família, não seja a
predominante na Casa.
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1957.
– Prisco dos Santos.

– 725 –
SUBEMENDA Nº 6

Justificação

Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça.
Art. 32.
Substituir as palavras iniciais:
"Qualquer caso de"
pelo artigo.
"a".

No texto do substitutivo estão englobados
sob a denominação "leis" os atos pertinentes
ao art. 66 da Constituição a que foi dado o
nome de "decretos legislativos". Por outro lado,
estão mencionados os parágrafos 2º e 4º do
artigo 70, quando bastaria fazer referência ao
último, em que se prevê a matéria do primeiro. E,
finalmente, não estão citados os parágrafos 1º e
3º do artigo 77, que envolvem matéria de
Justificação
decretos
legislativos
promulgados
pelo
A presença dessas palavras torna a Presidente do Senado.
disposição de tal modo imperativa que não se
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1957.
coaduna com as exceções previstas nos parágrafos – Prisco dos Santos.
do mesmo artigo. – Prisco dos Santos.
SUBEMENDA Nº 9
SUBEMENDA Nº 7
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça ao Projeto de Resolução nº 2, de 1955.
Justiça.
Art. 42
Acrescente-se, em seguida ao artigo 35 e seus
§ 1º – Colocar em seguida ao artigo 40, com a
parágrafos:
seguinte redação:
"Art. – O Senador afastado do exercício do
"Art. – Quando na presidência da sessão, o
mandato não poderá:
substituto eventual do Presidente terá apenas voto
a) ser incumbido de representação da Casa ou de qualidade nas votações simbólicas e nominais,
de grupo parlamentar;
contando-se, porém, a sua presença para efeito de
b) exercer missão prevista no artigo 49 da número. Em escrutínio secreto poderá votar como
Constituição sem autorização do Senado".
qualquer Senador".
Justificação

Justificação

A presente emenda tem por fim deixar clara a
orientação a seguir em casos que têm ocorrido e
suscitado dúvidas isto é, se o Senador licenciado ou
afastado do exercício do mandato, nos casos do art. 51
da Constituição, pode receber missão de representar o
Senado, ou de participar de delegação de grupo
parlamentar reconhecido pela Casa, ou, ainda de
missão compreendida no art. 49 da Lei básica.
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1957.
– Prisco dos Santos.

O Regimento atual, como os anteriores,
só dá ao Vice-Presidente, quando na Presidência,
o voto de qualidade. O substitutivo permite
o
voto
de
quantidade
nos
escrutínios
secretos.
Não foi, porém, encarada a situação dos
outros presidentes eventuais. A nosso ver, o mesmo
princípio devia ser adotado.
Daí a presente emenda.
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1957.
– Prisco dos Santos.

SUBEMENDA Nº 8

SUBEMENDA Nº 10
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça.
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
Art. 41
Justiça.
Substitua-se pelo seguinte:
Acrescente-se em seguida ao artigo 49,
"p – promulgar as leis e decretos legislativos, fazendo-se no art. 14 a devida remissão:
nos casos dos arts. 66, 70, parágrafo 4º, 77,
"Art. – Aos líderes da Maioria e
parágrafos 1º e 3º, e as resoluções do Senado".
da Minoria é lícito usar da palavra, em
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qualquer fase da sessão mesmo em curso de
votação, pelo prazo de quinze minutos, para
declaração de natureza inadiável".

I – conclusão da sua tarefa;
II – término do respectivo prazo;
III – término da sessão legislativa ordinária.

Justificação

Justificação

Uma Iacuna que se nota no atual Regimento,
e que o Substitutivo não preencheu, é a de não
assegurar o uso da palavra aos líderes da Maioria e
da Minoria para as declarações, de natureza
inadiável, que tenham necessidade de fazer à Casa.
Na Câmara, êsse direito é assegurado aos líderes de
Partidos em geral, e pelo prazo de quarenta minutos.
Não desejamos tanto, mas entendemos
indispensável a reserva de quinze minutos aos
orientadores das correntes majoritárias e minoritárias.
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1957.
– Abelardo Jurema.

Destina-se a emenda a dar maior clareza ao
texto, deixando expresso que a extinção se dará em
virtude de qualquer dos motivos previstos. – Prisco
dos Santos.

SUBEMENDA Nº 11

Justificação

Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça.
Art. 54.
Façam-se os seguintes acréscimos:
a) das palavras
"...salvo as mistas..."
em seguida a
"especiais" (caput);
b) o seguinte parágrafo:
Parágrafo único – A proposta de criação de
Comissão mista constará de projeto de resolução,
que, aprovado pelo Senado, será encaminhado à
deliberação da Câmara dos Deputados".

A prática tem mostrado a necessidade de se
dar à Comissão de Economia maior composição.
Aumenta sempre o número de projetos a ela
distribuídos.
De iniciativa do nobre Líder da Maioria, já
existe projeto de resolução dando-lhe a composição
sugerida nesta emenda.
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1957.
– Prisco dos Santos.

EMENDA Nº 13
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça.
Art. 56
Colocar a Comissão de Economia entre as de
nove membros.

EMENDA Nº 14

Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça.
Art. 56
Justificação
§ 2º – Suprimam-se as palavras finais:
Tratando-se de ato que exige a participação
"...não se compreendendo neste caso o
das duas Casas do Congresso Nacional, a melhor suplente de Secretário".
forma de consubstanciá-lo é resolução do
Congresso, precedida de projeto de resolução. –
Justificação
Prisco dos Santos.
A exceção que se contém no final do
EMENDA Nº 12
parágrafo 2º do art. 56, referente aos suplentes de
Secretário, quanto à proibição de fazerem parte de
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e Comissões Permanentes, justificava-se ao tempo em
Justiça.
que o Regimento só lhes dava participação nos
Art. 55
trabalhos da Comissão Diretora quando em
Substituir pelo seguinte:
substituição a Secretários.
"Art. 55 – As Comissões especiais se extinguem
Em
virtude
de
reforma
de
1950
ao atingirem qualquer das seguintes condições:
passaram os suplentes a colaborar, de ma-
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neira permanente, naqueles trabalhos, recebendo
projetos para relatar e outros encargos.
Êsse aumento de obrigações está a
contraindicar a participação dos suplentes nas
demais Comissões Permanentes, tal como ocorre
com os membros da Comissão Diretora.
Esta a razão da presente emenda. – Prisco
dos Santos.
EMENDA Nº 15
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça.
Art. 62
§ 1º Dar a êste dispositivo a seguinte redação:
"§ 1º – Estabelecida, assim, a representação
numérica das bancadas nas Comissões, os líderes
entregarão à Mesa, nas 48 horas subsequentes as
respectivas indicações nominais".
Justificação

Justificação
E' verdade que a Constituição só
prevê (art. 8º) a intervenção federal por lei
nos casos dos ns. VI e VII do artigo 7º. Mas, o
art. 10 estabelece que, salvo nos casos de
requisição do Poder Judiciário, o Presidente
da
República,
decretada
a
intervenção,
a submeterá à aprovação do Congresso
Nacional.
Logo,
nessas
outras
hipóteses
também o Congresso terá de conhecer da
matéria.
Parece, à vista disso, suprimir a remissão aos
incisos, a fim de que fique mencionado o artigo 7º na
sua totalidade.
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1957.
– Prisco dos Santos.
SUBEMENDA Nº 18

Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
E' mera emenda de redação, para simplificar o Justiça.
texto.
Art. 82
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1957.
Acrescente-se:
– Prisco dos Santos.
1) em seguida a "serviço público" a palavra
"civil";
EMENDA Nº 16
2) "in fine" "...e das secretarias dos órgãos do
Poder Judiciário".
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça.
Justificação
Art. 65
Em vez de: "cada uma das Comissões
Trata-se de deixar claro o que, por omisso,
Permanentes, exceto a Diretoria", diga-se:
tem suscitado dúvidas que a essa Comissão cabe
"cada comissão, permanente ou espepecial, pronunciar-se sôbre o pessoal civil da União,
exceto a Diretora e as mistas".
inclusive o das secretarias dos órgãos do Poder
Judiciário.
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1957.
Justificação
– Prisco dos Santos.
A norma constante do art. 65 não deve ficar
adstrita às Comissões Permanentes. Será salutar
SUBEMENDA Nº 19
estendê-la às especiais. Algumas têm ficado
longamente à espera da eleição dos respectivos
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
Presidentes e Vice-Presidentes.
Justiça.
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1957.
Art. 83
– Prisco dos Santos.
§ 1º Em vez de "art. 258" – diga-se: "Art. 268,
nº II".
EMENDA Nº 17
Justificação
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça.
A nosso ver, a remissão ao art. 258
Art. 70
está errada. O artigo a que se devia fazer
Nº 25 – Suprimir a remissão aos incisos ns. IV, referência é o 268, mas sòmente no tocante ao
VI e VII.
seu nº II.
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De fato, só em relação a emendas ao
Orçamento, dada a especialização da matéria, é que
a exceção se justifica, na norma constante do
parágrafo 1º do artigo 83. – Prisco dos Santos.

regimental para se pronunciar sôbre o mérito da
matéria, salvo quanto ao aspecto financeiro, em que
será compulsória a audiência da Comissão de
Finanças.

SUBEMENDA Nº 20

Justificação

Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça.
Art. 83 (caput)
Suprima-se a parte final:
"E', porém, da sua competência privativa a
redação final das matérias de que trata o art. 258".

Parece óbvio que se uma Comissão Especial
é criada para o estudo de indeterminada matéria,
outra não deve ser chamada a pronunciar-se sôbre o
mérito da proposição em que se consubstancia essa
matéria. Do contrário, serão estudos paralelos a que
se submeterá o projeto, com perda de tempo e
retardamento da sua tramitação. Ademais, é, norma
constituirem-se as Comissões Especiais com
participantes das Comissões Permanentes que têm
competência regimental para o estudo do assunto
em causa.
Na proposta em que corporificamos o nosso
pensamento fazemos ressalva do estudo dos
aspectos constitucional financeiro, em que
conservamos a necessidade da audiência,
respectivamente, das Comissões de Constituição e
Justiça e de Finanças. – Prisco dos Santos.

Justificação
A nosso ver, não cabe a ressalva que
pretendemos suprimir.
O art. 258 cogita de substitutivo a projeto em
segunda discussão, aliás, hipótese que raramente
ocorre.
Não há razão, ligada à natureza específica da
matéria, para se estabelecer norma especial quanto
à redação final. A regra geral é que dela se ocupe a
Comissão de Redação.
Se o substitutivo foi oferecido a algum dos
projetos mencionados no artigo 268 (casos em que o
Regimento prefere que a redação seja feita pela
Comissão que tiver estudado o projeto no seu
mérito), a ressalva do final do artigo 83 estará em
contradição com a orientação dêsse mesmo art.
268.
Por outro lado, à vista do que dispõe o
parágrafo 1º do art. 83, se houver conveniência em
que mesmo quanto a essas proposições, a redação
final seja atribuída à Comissão de Redação, não
haverá dificuldade em que isso se faça.
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1957.
– Prisco dos Santos.
SUBEMENDA Nº 21
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça.
Acrescente-se em seguida ao artigo 90 no
Título V "Das Comissões".
Art. Quando fôr constituída Comissão Especial
para estudo de determinada proposição, esta não
será submetida a pronunciamento da Comissão
Permanente
que
tenha
a
competência

SUBEMENDA Nº 22
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça.
Acrescentar:
antes do Capítulo VII.
CAPÍTULO
"Art. – As proposições em rito normal
dependentes de pareceres das Comissões serão
encaminhadas aos relatores depois de informadas
pelo órgão de assessoria do Senado, ao qual
cumprirá coligir os elementos e realizar os estudos
necessários à instrução da matéria, sob os aspectos
a que devam referir-se os pareceres".
Justificação
O Senado dispõe, hoje, de uma Assessoria
Legislativa, que já vem prestando magnífica
colaboração no estudo das matérias em que lhe
cabe deliberar.
Com a presente emenda, pretendemos
fixar
melhor
o
papel
ainda
impreciso,
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dêsse órgão, a fim de que da sua atuação mos das letras "a" e "b" do art. 281, as reclamações
sejam
colhidos,
em
sua
plenitude
os e observações sôbre a Ata deverão ser formuladas
proveitos
que
está
em
condições
de por escrito".
proporcionar.
Sala das Sessões. – Sebastião Archer.
Justificação
SUBEMENDA Nº 23

A existência, em Ordem do Dia, de matéria
que o Senado tenha entendido dever ser tratada no
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e regime especial previsto nas letras "a" e "b" do artigo
Justiça. Art. 130
281, não permite desviar para outros fins o tempo da
§ 3º Dar a seguinte redação:
sessão, o qual deve ser consagrado inteiramente às
"§ 3º – Em qualquer hipótese, no ato ou deliberações. – Prisco dos Santos.
no projeto de criação, devem ser indicados o
número dos membros da Comissão, o prazo da sua
SUBEMENDA Nº 26
duração e, com precisão, o fato ou os fatos a
apurar".
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça.
Art. 139
Justificação
Acrescentar:
A nova redação tem por fim incluir entre o
"Parágrafo único – Havendo, entre os
que deve ficar expresso no ato ou projeto de documentos a que se refere êste artigo,
criação de Comissão de Inquérito o fato ou os requerimentos a votar, se mais um Senador pedir a
fatos e apurar.
palavra para encaminhar a votação, esta ficará
E' uma decorrência do que estabelece o art. adiada para o fim da Ordem do Dia.
53 da Constituição.
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1957.
Justificação
– Prisco dos Santos.
A proposta consubstanciada nesta emenda
SUBEMENDA Nº 24
tem por fim evitar retardamento na apreciação da
Ordem do Dia, que é a finalidade da sessão.
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1957.
Justiça.
– Prisco dos Santos.
Art. 131:
Colocar antes do art. 130.
SUBEMENDA Nº 27
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça.
Afigura-se-nos
que
a
colocação
do
Art. 145
artigo
131
antes
do
art.
130
atende
§ 1º – Suprimam-se as palavras finais:
melhor à ordenação lógica das respectivas
"e no art. 283".
disposições.
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1957.
Justificação
– Prisco dos Santos.
Essas palavras estão em contradição com o
SUBEMENDA Nº 25
objetivo do disposto no parágrafo 1º – Prisco dos Santos.
Justificação

Ao
Substitutivo
oferecido
pelo
SUBEMENDA Nº 28
Relator
da
Comissão
de
Constituição
e
Justiça ao Projeto de Resolução número
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
2-55.
Justiça.
Art. 134
Art. 151
Acrescentar:
Dar a seguinte redação:
"§ 5º – Havendo em Ordem do Dia
"Art.
151
–
Na
Ordem
do
Dia,
matéria em regime de urgência, nos têr- ocorrendo
a
falta
de
número
para
as
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deliberações,
verificada
por
meio
de
SUBEMENDA Nº 30
chamada nominal, passar-se-á à matéria em
discussão".
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
Em conseqüência, suprimir o parágrafo 2º.
Justiça.
Art. 172.
§ 1º Substitua-se pelo seguinte:
Justificação
"§ 1º A ata será submetida à deliberação do
A emenda tem por fim melhorar a redação do Plenário na sessão ordinária ou extraordinária
art. 151. – Prisco dos Santos.
seguinte, salvo o disposto no art. 177".
SUBEMENDA Nº 29

Justificação

Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça.
1) – Art. 169
Substitua-se pelo seguinte:
"Art. 169 – Transformar-se-á em secreta a
sessão quando o Senado o deliberar e
obrigatòriamente quando tiver de pronunciar-se
sôbre:
a) declaração de guerra;
b) acôrdo sôbre a paz;
c) perda de mandato de Senador, nos casos
de que trata o parágrafo 2º do artigo 48 da
Constituição;
d) escolhas previstas no art. 297.
§ 1º Terminada a deliberação, ou esgotado o
tempo da sessão, esta voltará a ser pública, para
prosseguimento dos trabalhos ou para designação
da Ordem do Dia da sessão seguinte, conforme o
caso.
§ 2º O tempo despendido em sessão
secreta não será descontado na duração total da
sessão".
2) Art. 170.
Suprima-se êste artigo.

O art. 177 dispõe de maneira especial sôbre a
Ata da sessão de encerramento da sessão legislativa.
Assim, não há necessidade de referência
expressa a ela no parágrafo 1º do art. 172, bastando
a remissão que propomos.
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1957.
– Prisco dos Santos.

Justificação

Trata-se de simples emenda de redação, para
melhorar o texto. – Prisco dos Santos.

SUBEMENDA Nº 31
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça.
Art. 178.
Parágrafo único. Dê-se a êste dispositivo a
seguinte redação:
"Parágrafo único. Será permitido ao Senador
que houver participado dos debates em sessão
secreta, reduzir a escrito, em prazo não excedente a
24 horas, o seu discurso, para ser arquivado com a
ata e os documentos referentes à sessão em
segunda sobrecarta, iguaImente lacrada, a qual se
anexará ao invólucro mencionado neste artigo".
Justificação

A matéria dos artigos 169 e 170 é correlata. A
sua reunião em um só artigo melhora, a nosso ver, o
SUBEMENDA Nº 32
texto.
Foi o que procuramos fazer nesta emenda, em
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
que, ademais, deixamos de incluir o conteúdo do nº Justiça.
4 do art. 170, por nos parecer que dos casos de que
Art. 186.
trata o art. 32 dêste Regimento, os que devem ser
a) Transfira-se a matéria desta alínea para o
objeto de deliberação em sessão secreta são apenas nº III.
os do parágrafo 2º do art. 48 da Constituição,
previstos no nº 3 do mesmo art. 170 (alínea "c" do
Justificação
texto que propomos no art. 169).
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1957.
No Regimento atual, os requerimentos
de
destaque
de
disposição
ou
emen– Prisco dos Santos.
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da para votação em separado figuram entre aquêles
que dependem de votação do Plenário, com o
"quorum" mínimo de 32 Senadores (art. 126, 1).
O Substitutivo os subordina apenas a
despacho do Presidente.
Entendemos preferível a orientação do
Regimento atual.
Não é aconselhável retirar do Plenário e
deliberação sôbre essas proposições.
Sala das Sessões, 23 de agôsto de 1957. –
Prisco dos Santos.
SUBEMENDA Nº 33
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça.
1ª parte:
Art. 186.
"Alínea d) Transfira-se para o número III desta
alínea, desdobrede em duas, da seguinte maneira:
1) de Comissão ou Senador, solicitando
informações oficiais;
2) de Comissão ou Senador, solicitando a
publicação, no "Diário do Congresso Nacional" de
informações oficiais".
2ª parte:
Art. 190.
§ 1º Substitua-se pelo seguinte:
"§ 1º O requerimento de informações salvo
quando compreendido no artigo 243, "d", ou no art.
286, figurará em Ordem do Dia, só podendo ser
votado após a distribuição do seu texto em avulsos
ou mimeografado".
Justificação
Regimento atual (art. 122, "c") faz depender
apenas de despacho do Presidente os requerimentos
de informações, embora permita a sua renovação
para votação do Plenário (art. 122, parágrafo único)
em caso de indeferimento ou não publicação.
Substitutivo (art. 186, d) subordina-os à
votação com o "quorum" mínimo de 16 Senadores.
Todavia, é oportuno lembrar que a Lei nº
1.079, de 10 de abril de 1950, considera crime de
responsabilidade dos Ministros de Estado:
"Art. 13 ..............................................................

4) Não prestarem, dentro em trinta dias e sem
motivo justo, a qualquer das Câmaras do Congresso
Nacional, as informações que ela lhes solicitar por
escrito, ou prestarem-nas com falsidade".
E' verdade que até hoje ainda não
se instaurou um só processo contra Ministro
de Estado com fundamento nesse dispositivo. Mas,
nem por isso, os Ministros demonstram dar grande
importância aos requerimentos de informações,
o que talvez se explique pelo uso imoderado dessa
providência, às vêzes tomada com (felizmente
não no Senado) o fim de indagar sôbre o andamento
de processos, coisas que os interessados podiam
e deviam perguntar aos serviços de protocolo
dos Ministérios. Outras vêzes se pergunta se o
Ministro leu esta ou aquela notícia em determinado
jornal.
O malbarato dos requerimentos está
acarretando o seu desprestigio.
Há Ministros que se limitam a oficiar às Casas
Legislativas, declarando estarem envidando esforços
para colher as informações solicitadas e com isso se
sentem desobrigados de prestá-las.
Já se tem, mesmo, suscitado dúvidas quanto à
exata aplicação do dispositivo citado da lei de
responsabilidade, havendo quem sustente que só
quando votados pelas Casas Legislativas os
requerimentos têm fôrça de obrigar os Ministros a
atendê-los, sob pena de processo.
O Substitutivo, no artigo 190, estabelece, em
linhas gerais, o campo em que se devem situar tais
requerimentos.
Parece-nos, entretanto, que conviria revestílos de mais solenidade para que pudessem envolver
maior autoridade.
E, assim, propomos sejam incluídos em
Ordem do Dia, sendo votados com o "quorum"
mínimo de 32 Senadores, após distribuição do
seu
texto
em
avulsos,
impressos
ou
mimeografados, a fim de ser devidamente
examinado pelo Plenário.
Excetuamos dessa exigência os que dizem
respeito a diligências julgadas necessárias para
esclarecimento de projetos, sendo formulados com
base no artigo 243, "d", ou no art. 286.
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1957.
– Prisco dos Santos.
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SUBEMENDA Nº 34

Por êsse motivo, convém excluir da regra do
artigo 188 os requerimentos correspondentes à
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e alínea z-1. – Prisco dos Santos.
Justiça.
Art. 186.
SUBEMENDA Nº 37
III –
k) Substitua-se por:
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
"k) votação em globo, ou parcelada".
Justiça.
Art. 191.
Justificação
Ns. 3 e 4 – Substituam-se por:
"3 – pessoa que exerça ou tenha exercido o
É necessário prever, expressamente, o
cargo de:
tratamento que devam ter os requerimentos que
Presidente ou Ministro do Supremo Tribunal
solicitam votação global, nos casos em que sejam
Federal;
admissíveis. – Prisco dos Santos.
Presidente de Tribunal Superior da União;
Presidente do Tribunal de Contas da União;
SUBEMENDA Nº 35
Ministro de Estado;
Chefe do Executivo, Legislativo ou Judiciário
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
estadual;
Justiça.
Governador de Território Federal;
Art. 187.
Prefeito do Distrito Federal".
Inclua-se a letra "c".
Justificação

Justificação

Os Requerimentos previstos na letra "c" do
Trata-se de melhorar a redação, fundindo os
artigo 186 (de uma Comissão pedindo reunião em números 3 e 4, com simplificação do texto. – Prisco
conjunto com outra) são daqueles em que há dos Santos.
conveniência de que a apresentação se possa dar,
bem como a sua votação, sem que a matéria a ser
SUBEMENDA Nº 38
tratada pelas Comissões esteja em Ordem do Dia.
Isso resultará em beneficio para a rapidez do estudo
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
da matéria. – Prisco dos Santos.
Justiça.
Art. 194.
SUBEMENDA Nº 36
Acrescentar, em seguida a "funcione":
"...ou depois de terminada a sessão..."
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
E depois de:
Justiça.
"Capital da República"
Art. 189.
"...antes que seja possível ao Senado
Em vez de:
deliberar a respeito..."
"u a z-1"...
Diga-se:
"u a z".
Justificação
Justificação
A necessidade de se requerer a realização de
sessão extraordinária, especial ou secreta (z-1) pode
apresentar-se depois de esgotada a hora do
Expediente, e, nessa hipótese, não seria admissível
o requerimento senão na sessão seguinte, o que
poderia prejudicar-lhe os objetivos.

Pode o falecimento verificar-se depois
de encerrada a sessão e os funerais realizar-se
antes que o Senado possa deliberar a respeito.
A fim de que a Casa nêles possa ser
representada,
convém
que
o
Presidente
fique habilitado a nomear a Comissão, tal
como na hipótese já prevista no artigo 194. –
Prisco dos Santos.
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SUBEMENDA Nº 39

emendas respectivas, seja para lhes ampliar os
efeitos com a inclusão de casos novos não previstos,
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e seja para atingir dispositivos não emendados do
Justiça.
Projeto.
Art. 198.
Trata-se de prática viciosas, que devem ser
Nº III – Em vez de
abolidas por amor à boa técnica legislativa. – Prisco
"realizá-lo",
dos Santos.
diga-se:
"realizar ato".
EMENDA Nº 42
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça.
É mera emenda de redação. – Prisco dos
Art. 209.
Santos.
Acrescentar em seguida à alínea "e":
"d) Após a Ordem do Dia.
SUBEMENDA Nº 40
Requerimento compreendido nas letras "g" e
"h" do artigo 185",
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
e, conseqüentemente, excluir a referencia a
Justiça.
essas letras na atual alínea "d", que passa a ser
Art. 202.
alínea "e".
I – Acrescente-se:
Justificação
"c) que diga respeito a mais de um dispositivo,
a não ser que se trate de modificações correlatas, de
Os Requerimentos de que tratam as alíneas
sorte que a sua aprovação relativamente a um "g" e "h" do artigo 185 (preenchimento de vagas em
dispositivo envolva a necessidade de se alterarem Comissão e inclusão em Ordem do Dia de matéria
outros".
em condições regimentais de nela figurar) estão
entre os que podem ser apresentados em qualquer
fase da sessão.
Justificação
Todavia, não é razoável a sua apresentação
Pretendemos, com a introdução desta norma no durante a Ordem do Dia.
Regimento evitar os inconvenientes do desrespeito à
Daí, a presente emenda, que visa
técnica legislativa, freqüentemente registrado, emenda, tornar possível a sua formulação na hora do
modificações a vários dipositivos, sem que se trate de Expediente e após a Ordem do Dia. – Prisco dos
alterações correlatas. Tal prática dificulta as votações e, Santos.
não raro, gera confusões.
Sala das Sessões, 23 de agôsto de 1957. –
SUBEMENDA Nº 43
Prisco dos Santos.
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
SUBEMENDA Nº 41
Justiça.
Art. 209:
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
II –
Justiça.
a-z – Acrescentem-se as letras:
Art. 202.
"g, h"
Acrescente-se:
antes de
"Parágrafo único.A subemenda oferecida por
"j, m, n";
Comissão após o encerramento da discussão não
e
poderá:
"g"
a) alterar dispositivo não emendado do
antes de
Projeto;
"u"
b) ampliar os efeitos da emenda".
Justificação
Justificação
Os Requerimentos previstos nas letras
Observa-se,
vez
por
outra,
que "g" e "h" do artigo 185 e na letra "g" do
subemendas
transbordam
o
âmbito
das artigo
186
são
daqueles
em
Justificação
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que a apresentação deve ser feita na hora do
Expediente. – Prisco dos Santos.

SUBEMENDA Nº 46

Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça.
SUBEMENDA Nº 44
Acrescente-se, em seguida ao artigo 221,
feitas
as devidas alterações na numeração do
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
Capítulo
do Título VIII e dos artigos.
Justiça.
Art. 219:
I – Suprimam-se as palavras:
"entre parênteses".
Justificação
Não
há
necessidade
de
colocar
entre parênteses a indicação da natureza do
Projeto. Mais vale conservar-se íntegro, de
acôrdo com a tradição, o titulo "Projeto de Lei" ou
"Projeto de Decreto Legislativo". – Prisco dos
Santos.
SUBEMENDA Nº 45
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça.
Art. 219:
§ 2º – Acrescente-se, antes de "iniciais da
Comissão", as palavras: "entre parênteses".
Justificação
O Regimento atual manda acrescentar ao
número da emenda, quando esta seja de autoria de
Comissão, a letra "c", para distingui-la das de
Plenário.
Na prática tem-se observado que a presença
dessa letra em seguida ao número da emenda pode
dar causa à impressão de que com o mesmo
número haja outras emendas, correspondentes às
letras A e B.
O Substitutivo, certamente para evitar êsse
inconveniente quer que figurem junto ao número as
iniciais da Comissão.
Será, ademais, um meio de dar desde logo ao
observador informação segura da Comissão que
apresentou a emenda.
Para facilitar, entretanto, o ato de anunciar as
emendas, nas votações, e a menção as mesmas
pelos Senadores em Plenário, é aconselhável que as
referidas iniciais figurem entre parêntesis. – Prisco
dos Santos.

CAPÍTULO
Da Publicação das Proposições.
a) Da Publicação no órgão Oficial da Casa.
Art. – Tôda proposição apresentada ao
Senado será publicada no órgão oficial na Casa, na
íntegra, acompanhada, quando houver, da
justificação e da legislação citada.
b) Da Publicação em Avulsos.
Art. – Será, igualmente, publicado em avulsos,
para distribuição aos Senadores e Comissões, o
texto de tôda proposição apresentada ao Senado.
Parágrafo único. Ao final da fase de instrução
serão publicados em avulsos os Pareceres
proferidos sôbre a proposição principal que ainda
não o tenham sido, nêles se incluindo;
o texto das emendas caso não tenham sido
publicadas em avulso especial;
os votos em separado;
as informações prestadas sôbre a matéria
pelos órgãos consultados extranhos ao Senado;
os relatórios e demais documentos referidos
no parágrafo 1º do artigo 226".
Justificação
Não há no Projeto nem no substitutivo, como
não há no Regimento atual, disposição que trate de
modo especial da publicação das proposições.
Para sanar a lacuna, oferecemos a presente
emenda. – Prisco dos Santos.
SUBEMENDA Nº 47
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça.
Art. 24.
Acrescente-se, em seguida, á proposição:
"salvo emenda".
Justificação
curso

O artigo diz que cada proposição terá
próprio. É essa, aliás, a orien-
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tação que se segue em relação aos Projetos,
SUBEMENDA Nº 51
requerimentos e indicações. Não, porém, quanto às
emendas, que são também proposições, na definição
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
do artigo 180. É necessério, pois, excluí-las da regra Justiça.
estabelecida no artigo 224. – Prisco dos Santos.
Art. 243.
Acrescente-se, em seguida ao parágrafo 3º,
SUBEMENDA Nº 48
alterando-se a numeração dos parágrafos 4º, 5º e 6º:
§ 4º Não será admitido requerimento de
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e audiência de Comissão ou outro órgão que não
Justiça.
tenha competência regimental ou legal para se
Art. 234.
pronunciar sôbre a matéria.
§ 9º – Dê-se a seguinte redação:
"§ 9º Quando fôr aprovada pelo Senado emenda
Justificação
destinada a retirar de proposição da Câmara a eiva de
inconstitucionalidade, essa circunstância deverá ser
Os
Requerimentos
de
audiência
comunicada, expressamente à causa de origem".
de Comissões ou outros órgãos, òbviamente,
devem restringir-se ao campo da respectiva
competência regimental. Do contrário, além
Justificação
da
protelação
do
pronunciamento
do
Trata-se de mera emenda de redação. – Plenário sôbre o assunto em causa, poderão
tumultuar os trabalhos das Comissões, levandoPrisco dos Santos.
as a examinar matérias sôbre as quais não
SUBEMENDA Nº 49
tenham competência regimental para opinar. –
Prisco dos Santos.
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça.
SUBEMENDA Nº 52
Art. 236.
b) Acrescente-se, entre "aos" e "inscritos" a
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
palavra "demais".
Justiça ao Projeto de Resolução nº 2, de 1955.
Arts. 244 e 250.
Substituam-se pelos seguintes:
Justificação
"Art. 244 – A votação poderá ser:
Segundo o artigo 204, o tempo gasto na
a) ostensiva;
justificação de emendas deve ser descontado no
b) secreta.
prazo a que o autor tiver direito, para discutir a
Art. 245. – Poderá ser ostensiva a votação das
proposição emendada.
proposições em geral.
Nada mais natural, pois, que a justificação se
Art. 246 – Será secreta a votação:
faça no prazo da discussão. – Prisco dos Santos.
a) quando o Senado tiver que deliberar sôbre:
a-1) formação de culpa de Senador no caso de
SUBEMENDA Nº 50
flagrante de crime inafiançável (Constituição, artigo
45, parágrafo 1º);
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
a-2) licença para processo criminal de
Justiça.
Senador (Constituição, artigo 45);
Art. 237.
a-3) contas do Presidente da República
c) Substituam-se as palavras "sempre que..." (Constituição, artigo 66, número VIII);
por "para...".
a-4) suspensão, durante estado de sítio de,
imunidade a Senador cuja liberdade seja
considerada manifestamente incompatível com a
Justificação
defesa da Nação ou com a segurança das
Trata-se de simples emenda de redação. – instituições políticas ou sociais (Constituição, artigo
213);
Prisco dos Santos.
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a-5) perda de mandato de Senador
(Constituição, artigo 48, parágrafos 1º e 2º);
a-6) escolha de magistrados, Procurador-Geral
da República, Ministros do Tribunal de Contas,
Prefeito do Distrito Federal, membros do Conselho
Nacional de Economia e chefes de missão
diplomática de caráter permanente (Constituição,
artigo 63, nº I);
b) nas eleições;
c) quando o Plenário o determinar.
Parágrafo único. A proposição referente a
interêsse de servidores públicos poderá ser votada
em escrutínio secreto total ou parcialmente, por
deliberação do Plenário, mediante consulta, de ofício
do Presidente ou proposta de qualquer Senador.
Art. 247. Serão adotados os seguintes
processos de votação:
a) elétrico;
b) simbólico;
c) nominal;
d) por meio de cédulas ou esferas.
Parágrafo único. Terá preferência a votação
elétrica, salvo:
a) quando o equipamento para votação
elétrica não estiver em condições de funcionar;
b) nas eleições;
c) quando o Plenário deliberar que se adote
outro processo previsto neste Regimento.
a) Da Votação Elétrica:
Art. 248. Anunciada a votação, o Presidente
convidará os Senadores a ocuparem os seus
lugares. Em seguida, o Presidente os convidará a
acionarem dispositivo próprio, do equipamento de
votação.
Art. 249. Se antes da proclamação do
resultado houverem ingressado no recinto outros
Senadores, repetir-se-á a votação uma só vez.
Art. 250. A votação elétrica será utilizada,
salvo deliberação do Senado em contrário, tanto nos
casos em que fôr possível a votação ostensiva como
nos em que deva ser secreta.
b) Da Votação Simbólica e Sua Verificação:
Art.
251.
A
votação
simbólica
se
praticará
conservando-se
sentados
os

Senadores que aprovarem a matéria e levantando-se
os de opinião contrária.
§ 1º Se o resultado fôr tão manifesto que, à
primeira vista, se conheça a maioria, o Presidente o
proclamará; não o sendo, ou se algum Senador o
requerer, os Secretários contarão os votos,
levantando-se primeiramente os favoráveis e, em
seguida, os contrários.
§ 2º Não será admitido Requerimento de
verificação de votação se:
a) algum Senador já houver usado da palavra
para declaração de voto;
b) a Mesa já houver anunciado a matéria
seguinte.
§ 3º Antes de anunciado o resultado será lícito
computar-se o voto do Senador que penetrar no
recinto após a votação.
§ 4º Não havendo número, a Mesa procederá
à chamada nominal, assinalando os nomes dos
Senadores que acusarem a presença no recinto, em
lista que será lida, afinal.
§ 5º Verificado número, repetir-se-á a votação
simbólica da matéria uma vez.
§ 6º Confirmada a falta de número, ficará
adiada a votação.
§ 7º Durante a votação, havendo dúvida sôbre
a existência de número, o Presidente mandará, de
ofício ou a requerimento, proceder à chamada.
c) Da Votação Nominal:
Art. 252. Far-se-á a votação nominal pela
chamada dos Senadores, que responderão "sim" ou
"não", conforme aprovem ou rejeitam a proposição.
O Segundo Secretário tomará nota dos votos, à
proporção que o Terceiro Secretário fôr procedendo
à chamada. Depois de lidos os votos favoráveis e
contrários, o Presidente proclamará o resultado, não
se permitindo novos votos.
d) Da Votação Por Meio de Cédulas ou
Esferas:
Art. 253. A votação por meio de cédulas,
impressas ou dactilografadas, far-se-á nas eleições.
§ 1º Na votação por cédulas, o
Presidente as lerá, em voz alta, uma a
uma,
passando-as
ao
Segundo
Secretá-
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rio, que anotará o resultado da votação.
§ 2º Realizando-se a votação com mais
de uma cédula, na mesma sobrecarta, o
Presidente, ao receber do Secretário o conteúdo
de cada sobrecarta, poderá proceder à separação
das
cédulas
segundo
as
matérias
correspondentes, findo o que se efetuará a
contagem.
Art. 254. Na votação por meio de esferas
observar-se-á as seguintes normas:
a) utilizar-se-ão esferas brancas e pretas, as
primeiras representando votos favoráveis e as
últimas, votos contrários;
b) a Mesa providenciará para que no
fornecimento de esferas aos Senadores para
votação, seja garantido o sigilo do voto;
c) a esfera que fôr utilizada para exprimir voto
será lançada em uma urna e a que não fôr usada em
outra, que servirá para conferir o resultado da
votação.
Art. 255. Havendo mais de uma votação por
meio de cédulas ou esferas, será permitido fazê-las
simultâneamente.
Art. 256. Os votos dos Senadores presentes
às reuniões das Comissões, sôbre matéria em
apreciação no Plenário, serão tornados pelos
respectivos Presidentes e por êstes comunicados à
Mesa, interrompendo-se para êsse fim os trabalhos
das Comissões.
Art. 257. Os votos em branco que ocorrerem
na votação com cédulas só serão computados para
efeito de "quorum" de votação.
Art. 258. Verificado que os votos em branco
atingiram número correspondente a um quinto
dos presentes, a votação será transferida para a
sessão seguinte, quando se realizará em
definitivo.
e) Da Proclamação dos Resultados da
Votação:
Art. 259. Terminada a apuração, o Presidente
proclamará o resultado, pela aprovação ou rejeição
da matéria, empate ou falta de número,
especificando os votos favoráveis, contrários, em
branco ou nulos, quando houver, ressalvado o
disposto no artigo 168".

Justificação
É sabido que a Comissão Diretora, por
iniciativa do ilustre e operoso Senador Vivaldo Lima,
tomou a iniciativa de providenciar para que o Senado
seja dotado de instalação e equipamento
apropriados para as votações elétricas.
A instalação pròpriamente dita já foi feita e o
equipamento importado deverá chegar em breve,
sendo provável que já possa funcionar ao entrar em
vigor o novo Regimento.
Nessas condições será de tôda a vantagem a
inclusão, no texto do Substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça, das modificações que a
adoção do novo processo de votação exigirá.
Com êste objetivo, formulamos a presente
emenda, em que o assunto é colocado de maneira a
não se ter de alterar a lei interna da Casa se houver
alguma demora no funcionamento do novo sistema.
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1957.
– Prisco dos Santos.
SUBEMENDA Nº 53
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça.
Art. 45.
1) § 2º Substitua-se pelo seguinte:
"§ 2º Não será admitido requerimento de
verificação de votação se:
a) algum Senador já houver usado da palavra
para declaração de voto;
b) a Mesa já houver anunciado a matéria
seguinte".
§ 3º Antes de anunciado o resultado será lícito
computar-se o voto do Senador que penetrar no
recinto após a votação.
2) Altera-se a numeração dos parágrafos
3º a 8º.
Justificação
Com a presente emenda temos o objetivo de
definir com mais precisão a oportunidade em que
pode ser requerida a verificação de votação, de
acôrdo, aliás, com a tradição do Senado. – Prisco
dos Santos.
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SUBEMENDA Nº 54

"§ – As emendas com subemendas poderão
ser votadas em grupo, se assim o resolver o
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e Plenário, por proposta de qualquer Senador ou
Justiça.
Comissão, ressalvados os destaques. Nessa
Art. 247.
hipótese se aprovado o grupo serão consideradas
§ 8º Transforme-se êste dispositivo em artigo aprovadas as emendas nêle compreendidas, com as
autônomo, constituindo nova subseção, com a modificações
constantes
das
respectivas
seguinte redação:
subemendas".
d) Da proclamação dos resultados da votação.
"Art. – Terminada a apuração, o Presidente
Justificação
proclamará o resultado, pela aprovação ou rejeição da
matéria, empate ou falta de número, especificando os
O princípio que ora se pretende introduzir na
votos favoráveis, contrários, em branco ou nulos, votação de emendas a proposições em geral,
quando houver, ressalvado o disposto no artigo 168".
quando subemendadas, já se acha consagrado pela
prática relativamente aos orçamentos, e o
substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça o
Justificação
deixou expresso no artigo 294,. número 1. – Prisco
A disposição contida no parágrafo 8º do artigo dos Santos.
247 deve ser extensiva a tôdas as modalidades de
votação, não apenas aplicada na votação secreta.
SUBEMENDA Nº 57
Torna-se, por isso, necessário consubstanciála em artigos autônomos.
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
É o que pretende esta emenda. – Prisco dos Justiça.
Art. 252.
Santos.
Acrescente-se, em seguida, ao parágrafo
SUBEMENDA Nº 55
4º, modificando-se a numeração dos demais
parágrafos:
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
"§ – Poderá o Senado, a requerimento de
Justiça.
qualquer Senador ou Comissão, deliberar que
Art. 251.
sejam incluídas no grupo das emendas de
Nº 1:
pareceres contrários as de pareceres divergentes
Acrescente-se, "in fine":
das. Comissões, ressalvados os destaques
"...ou se êste Regimento não dispuser noutro concedidos".
sentido".
Justificação
Justificação
A inclusão das emendas de pareceres
Trata-se de pôr o dispositivo emendado em divergentes no grupo das de pareceres contrários
consonância com o que prevê o artigo 323, parágrafo facilitará sensìvelmente a votação nos casos em que
1º, quanto às Emendas à Constituição.
sejam em grande número. E não haverá
Quando essa seja a matéria em causa, a Lei inconveniente em que assim se proceda, desde que
Interna prescreve que, encerrada a discussão, se se ressalvem os destaques que os Senhores
aguarde o prazo de oito dias para se levar a efeito à Senadores julguem conveniente conceder. – Prisco
votação. – Prisco dos Santos.
dos Santos.
SUBEMENDA Nº 56

SUBEMENDA Nº 58

Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça.
Justiça.
Art. 252.
Acrescente-se em seguida ao artigo 254:
Acrescente-se, em seguida ao parágrafo 4º,
"Art. A rejeição do artigo primeiro de Projeto
modificada a numeração dos demais parágrafos:
votado artigo por artigo, prejudica os demais".
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Justificação

SUBEMENDA Nº 61

É essa a tradição das duas Casas do
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
Congresso, com fundamento em princípio de técnica Justiça.
legislativa segundo o qual no artigo primeiro está
Art. 264.
contida a idéia principal da proposição.
Substitua-se pelo seguinte:
Entretanto, vez por outra surgem dúvidas a
"Art. 264. É permitido destacar parte de
respeito.
qualquer proposição, bem como emenda do grupo a
Não é demais, portanto, se deixe expressa a que pertencer, para:
norma. – Prisco dos Santos.
a) votação em separado;
b) aprovação ou rejeição".
SUBEMENDA Nº 59
Justificação
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça.
O artigo 264 (caput) só se refere à votação
Art. 256.
em separado. Todavia, o seu parágrafo 4º
1) Parágrafo único. Transforme-se em prevê o destaque para determinado fim
parágrafo 1º.
(aprovação ou rejeição). Para a boa sistemática
2) Acrescente-se:
do Projeto, convém que no próprio artigo –
§ 2º Quando o substitutivo da Câmara dos (caput) – se aluda também a essa modalidade de
Deputados reproduza disposições do Projeto do destaque.
Senado, não serão elas submetidas a votos, limitando
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1957.
a votação às modificações de casa revisora.
– Prisco dos Santos.
Justificação

SUBEMENDA Nº 62

O motivo é óbvio. As disposições propostas
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
pela Câmara iniciadora e reproduzidas no Justiça.
Substitutivo da Câmara revisora, já estando
Art. 264.
aprovadas pelas duas Casas, não podem mais ser
§ 5º Substitua-se pelo seguinte:
supressas, nem modificadas. São definitivas. E,
"§ 5º Não se admitirá requerimento de
assim sendo, não cabe voltá-las novamente à Casa destaque:
de origem. – Prisco dos Santos.
a) para rejeição de dispositivo a que houver
sido apresentada emenda;
SUBEMENDA Nº 60
b) para aprovação ou rejeição de emenda
que,
regimentalmente,
deva
ser
votada
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e destacadamente;
Justiça.
c) de emendas para constituição de grupos
Art. 261.
diferentes a que, regimentalmente, pertenciam;
Transforme-se em parágrafo 1º, o parágrafo
d) para rejeição de tôdas as emendas
único e acrescente-se:
oferecidas a uma proposição".
"§ 2º Independe de encaminhamento a
votação dos requerimentos de que tratam as alíneas
Justificação
j, k, l e n, do artigo 185, e a, b e h, do artigo 186".
Na alínea "a" mantivemos o que está no
substitutivo, nas demais procuramos focalizar
Justificação
situações que, vez por outra, surgem no curso das
A natureza especial dos requerimentos a que votações, perturbando a boa marcha dos trabalhos e
se refere esta emenda não se coaduna com qualquer formulação de requerimentos inaceitáveis mas
delonga na sua votação.
que, sempre, fazem perder tempo. Ainda
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1957. recentemente, vimos a Mesa declarar prejudicados
– Abelardo Jurema.
numerosos requerimentos que pediam destaque de
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emendas que, por fôrça do Regimento, deviam ser
votadas destacadamente.
E vimos, também, no Projeto referente aos
Procuradores das autarquias, pretender-se, por meio
de requerimento de destaque, para rejeição, eliminar
do Projeto tôdas as emendas apresentadas, as quais
pelos pareceres contraditorios recebidos, deviam
figurar em dois grupos diferentes.
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1957.
– Prisco dos Santos.
SUBEMENDA Nº 63

SUBEMENDA Nº 65
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça.
Art. 275.
§ 2º Transformar em artigo com a seguinte
redação:
"Art. O autógrafo procedente da Câmara dos
Deputados ficará arquivado no Senado. Emendada a
proposição, dêle se remeterá cópia autenticada à
Casa de origem, salvo se houver segunda via, caso
em que esta será devolvida".

Ao Substitutivo oferecido pelo Relator da
Justificação
Comissão de Constituição e Justiça ao Projeto de
Resolução número 2-55:
Apenas se modifica a redação para simplificáArtigo 264, parágrafo 6º.
la.
Acrescentar:
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1957.
"conceder ou" antes de "negar".
– Prisco dos Santos.
Justificação

SUBEMENDA Nº 66

O
Substitutivo
deu
ao
Presidente
competência para despachar os requerimentos de
destaque e assegurou recurso para o Plenário no
caso de indeferimento. Justo é, porém, que igual
providência caiba nos casos de deferimento. O
destaque pode ser inconveniente e deve ser
facultado ao Senador que com êle não concordar,
combatê-lo.
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1957.
– Prisco dos Santos.

Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça.
Art. 277.
§ 1º Transformar em parágrafo 2º, suprimindose as palavras "resolvido" e seguintes.
§ 2º Transformar em parágrafo 1º, com o
seguinte acréscimo, "in fine":
"...quando nela não figure ao se dar o fato que
a tenha prejudicado".
Acrescentar em seguida ao parágrafo 2º:
"§ 3º O recurso de que trata o parágrafo
anterior será resolvido após audiência da Comissão
competente para estudar a matéria quanto ao mérito,
salvo se a prejudicialidade, declarada no curso de
votação, disser respeito a emenda ou disposição da
matéria em apreciação. Nesse caso, a votação não
se interromperá e o pronunciamento da Comissão
poderá ser dispensado quando não possa processarse oralmente, de pronto".
§ 3º Passa a ser.
§ 4º com o seguinte acréscimo:
"...salvo, em se tratando de proposição
principal que o tenha sido em virtude da apuração de
substitutivo suscetível de ter curso autônomo".

SUBEMENDA Nº 64
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça.
Art. 269.
Em vez "de redação" diga-se:
"...que apenas corrijam defeitos evidentes de
forma, sem atingir, de qualquer maneira, a
substância do Projeto".
Justificação

Procuramos evitar a expressão "emenda de
redação", que não raro é usada indevidamente, para
subtrair ao conhecimento da Câmara modificações
Justificação
de substância, ou para alterar o vencido.
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1957.
A disposição do parágrafo 2º fica
– Prisco dos Santos.
melhor antes da que se contém no pa-

– 741 –
rágrafo 1º. É necessário, porém, prever a hipótese
da matéria prejudicada já figurar na Ordem do Dia.
Daí o acréscimo proposto no atual parágrafo 2º, que
passa a parágrafo 1º.
Do atual parágrafo 1º, que passa a ser
parágrafo 2º, sugerimos se retire o final para
constituir parágrafo autônomo, em que encaramos a
hipótese de se tratar de emenda que seja declarada
prejudicada. O recurso deverá ser votado
imediatamente pelo Plenário, uma vez que não é
lícito interromper votação para audiência de
Comissão, a não ser que a matéria esteja em regime
de urgência, caso em que o seu pronunciamento
pode ser dado oralmente, de imediato.
Finalmente, no acréscimo que sugerimos ao
parágrafo 3º, (que passará a ser parágrafo 4º)
previmos o caso de ser prejudicado Projeto na sua
totalidade, pela aprovação de substitutivo integral,
susceptível de ter curso autônomo. No caso de
Projeto da Câmara que receba substitutivo, se êste é
aprovado, o Projeto primitivo não é arquivado. Volta
à Casa de origem.
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1957.
– Prisco dos Santos.
SUBEMENDA Nº 67
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça.
Art. 280.
§ 2º Substitua-se pelo seguinte:
§ 2º Quando, porém, a juízo da Mesa se tratar
de matéria que envolva perigo para a segurança
nacional ou providências para atender à calamidade
pública, a urgência será imediatamente submetida à
votação do Plenário".
Acrescente-se:
"§
3º
Serão
considerados
urgentes,
independentemente de requerimento:
– com o rito previsto na alínea "a", do artigo
281:
os Projetos compreendidos nas alíneas a, b, d,
e, do artigo 220;
– com o rito estabelecido na alínea "b" do
artigo 281:
os Projetos que concedam autorização ao
Presidente ou ao Vice-Presidente da República para
se afastarem do território nacional e a Senadores
para o desempenho de missões previstas no artigo
49, da Constituição".

Justificação
Com a presente emenda, procuramos
introduzir na lei interna do Senado a orientação do
Regimento da Câmara que estabelece:
"Art. 117. Serão urgentes os Projetos
sôbre:
I – declaração de guerra, celebração
de paz, ou remessa de fôrças brasileiras para o
exterior;
II – decretação, prorrogação ou suspensão de
estado de sítio;
III – sôbre requisição de civis e militares em
tempo de guerra, ou quaisquer providências que
interessem a segurança do País;
IV – a decretação de impostos extraordinários
na iminência ou em caso de guerra externa;
V – medidas financeiras ou legais, em casos
de guerra;
VI – transferência, temporàriamente, da sede
do Govêrno Federal;
VII
–
permissão
para
que
fôrças
estrangeiras transitem pelo território nacional, ou por
motivos
de
guerra,
nêle
permaneçam
temporàriamente;
VIII – intervenção federal, ou modificação das
condições de intervenção em vigor;
IX – autorização ao Presidente ou ao VicePresidente para se ausentarem do País;
X – Receita e Despesa orçamentária;
XI – reconhecidos, por deliberação do
Plenário, de caráter urgente ante a situação de
calamidade pública e os que visem a prorrogação de
prazos legais a se findarem, ou a adoção, ou
alteração, definitiva de lei para aplicar-se em época
certa e próxima".
Justificação
Desejamos frisar que, com as modificações
que ora propomos, não se quebra o sistema
estabelecido no Substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça para as urgências.
As das alíneas a e b do artigo 281, serão
automáticas para os Projetos mencionados no novo
parágrafo. Nos demais casos, haverá necessidade
de requerimento.
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1957.
– Abelardo Jurema.
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SUBEMENDA Nº 68
Ao Substitutivo oferecido pelo Relator da
Comissão de Constituição e Justiça ao Projeto de
Resolução número 2-55.
Art. 280.
Acrescentar:
"§ 3º Não é lícito requerer adiamento de
votação de requerimento de urgência".
Justificação
A razão é óbvia: se o Senado é convidado a
se pronunciar sôbre a concessão de urgência, é de
se pressupor que esta possa ser reputada
indispensável e o retardamento da sua concessão
possa prejudicar a matéria. Há necessidade, pois, de
que a deliberação não sofra delongas. – Prisco dos
Santos.
EMENDA Nº 69
Substitua-se o artigo 285 do Substitutivo pelo
seguinte:
"Art. 285. Na votação do requerimento de
urgência, na discussão e votação a matéria a êle
pertinente observar-se-ão as seguintes normas:
a) O uso da palavra é permitido:
a-1) Nas urgências das alíneas "a" e "b" do
artigo 281;
a-1.3 – Para encaminhar a votação do
requerimento de urgência: a um de seus signatários
e a um representante de cada partido;
a.1.2 – Para discutir e encaminhar a votação
da matéria em regime de urgência: ao autor,
ou primeiro signatário, quando se tratar de
proposição do Senado, a um representante de cada
partido e aos Relatores, observado o limite do
parágrafo 2º.
a.1.3 – Para encaminhar a votação de emenda
ou parte destacada de Projeto ou emenda: ao autor
do requerimento de destaque, ou a um orador
favorável, a um contrário, e afinal, ao Relator.
a.1.4 – Para discutir redação final: a um
representante de cada partido e ao Relator.
a.1.5 – Para votação de redação final
ou
emenda
a
esta:
ao
autor,
quan-

do fôr o caso, a um orador a favor, a um contrário e
ao Relator.
a-2) Nas urgências da alínea c do artigo 281:
a.2.1 – Para encaminhar a votação do
requerimento de urgência: a dois dos signatários do
requerimento e a dois representantes de cada
partido.
a.2.2 – Para discutir e encaminhar a votação
da matéria em regime de urgência: a qualquer
Senador:
a-3) Em tôdas as modalidades de urgência:
a.3.1 – Para questão de ordem em curso de
discussão ou votação:
– a um Senador de cada Partido, em relação a
cada votação, para suscitar a questão de ordem;
– a Senador de outro Partido para contraditála.
a.3.2 – Para encaminhar votação de recurso
de decisão da Mesa: ao recorrente e a um Senador
para contraditá-lo.
b) As declarações de voto quando orais, e as
explicações pessoais, deverão ser feitas depois de
concluída a última votação a que esteja sujeita a
matéria, no seu conjunto, constituído por proposição
principal, emendas e destaques.
c) Os projetos do Senado em regime de
urgência nos têrmos das alíneas a e b do art. 281
terão turno único.
d) A emendas a proposição em urgência nos
têrmos das alíneas a e b do art. 281 deverão ser
justificadas por escrito.
§ 1º Quando a proposição fôr de autoria de
Comissão, poderá falar ao nome desta, nos casos
em que ao autor é lícito fazê-lo, o Presidente da
Comissão, ou o relator da matéria.
§ 2º Nas urgências das alíneas a e b do art.
281 considerar-se-á automàticamente encerrada a
discussão ao fim da segunda sessão em que se
tenha processado.
Justificação
A orientação seguida no Substitutivo da douta
Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de
reforma do Regimento Interno do Senado, quanto às
urgências, foi, iniludìvelmente, a de dificultar a
concessão dêsse regime de exceção.
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E foi assim que, conservando as três
modalidades ora vigentes, estabeleceu número muito
mais elevado de subscritor do requerimento em
relação à atual lei interna, para as urgências comuns
(16 Senadores, ou lideres cujas bancadas
representem êsse número, em vez de 8) e,
especialmente, para as chamadas urgentíssimas,
atualmente previstas no § 4º do art. 156, em que o
rito extraordinário se instala imediatamente após a
aprovação do requerimento (32 subscritos ou líderes
correspondentes a êsse número, em vez de 8).
Por outro lado, o Substitutivo aumentou o
número de Senadores que podem encaminhar a
votação dos requerimentos de urgência (dois
signatários e dois representantes de cada partido,
em vez de um e um, respectivamente), bem como o
interstício entre a concessão da urgência comum e a
inclusão da materia em Ordem do Dia (três sessões
ordinárias em vez de duas) e das diligências
admissíveis (72 horas, em vez de 48).
Com essas providências, o resultado será que
os efeitos da urgência comum serão muito mais
lentos e a concessão da urgência especial muito
mais difícil.
A nosso ver, o rigor da Comissão merece
louvores, em linhas gerais.
Todavia, parece-nos que dificultando a
concessão dos regimes da exceção, deveríamos
cercar as urgências especiais – as dos casos de
calamidade pública (art. 281, a) e as que tenham por
fim evitar que determinadas matérias fiquem
prejudicadas se não forem imediatamente tratadas
(artigo 281, b) – de garantias processuais capazes
de assegurar-lhes o real caráter de remédios
heróicos, que não se coadunam com certas delongas
de tramitação permitidas pelo Regimento.
Foi com êsse objetivo, isto é, de garantir plena
eficácia a medidas excepcionais de tão difícil
obtenção, que redigimos a presente emenda.
Conservando para as urgências comuns
o que o Substitutivo estipula, procuramos facilitar o
curso das matérias que o Senado, após
manifestação cercada de tantas precauções, delibere
sejam tratadas em rito excepcional, ou porque

digam respeito à ordem, à segurança das instituições
ou a estados de calamidade pública ou porque visem
salvar proposições que sem isso, perderiam a sua
oportunidade.
Assim é que reduzimos o encaminhamento da
votação dos requerimentos de urgência dêsses
grupos para um dos signatários e um representante
de cada partido, restabelecendo, pois, a norma do
Regimento atual para qualquer pedido de urgência.
Limitamos, igualmente, os oradores na
discussão e no encaminhamento da votação das
matérias nesse rito a um dos subscritores (nos
projetos do Senado), um representante de cada
partido e aos relatores. Teremos, com isso,
assegurada a palavra, no mínimo, a oito oradores
(sete representantes Partidários e um relator).
Segundo a nova proposta, cada corrente
partidária se poderá manifestar, não havendo
necessidade de que o faça por mais de um orador.
Estipulamos, entretanto, que a discussão seja
automàticamente encerrada ao fim da segunda
sessão em que se tenha processado. O Regimento
atual (artigo 15, b), e o Substitutivo (artigo 238, b)
permitem o encerramento da discussão, mediante
requerimento, depois de ter a matéria sido debatida
em duas sessões, nas proposições de turno único.
Na Câmara, o Regimento é muito mais
drástico, estabelecendo o encerramento da
discussão depois de se terem feito ouvir quatro
oradores.
A nova proposta é, pois, muito mais liberal e
se limita a tornar efetiva medida já facultada
mediante requerimento.
Na discussão da redação final mantivemos a
mesma orientação fixada para a discussão da
própria matéria neste rito; um representante de cada
partido e o relator. Para a votação de redação final
ou de emenda a esta previmos o uso da palavra ao
autor, quando for o caso, a um orador favorável, a
um contrário e ao relator.
A restrição do uso da palavra para questões
de ordem também nos parece necessária, em
tôdas as modalidades de urgência; cada partido
poderá fazê-lo em cada votação que se proces-
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se, havendo, ainda, a possibilidade de uso da
tribuna, em cada caso, por um Senador, para
expender ponto de vista contrário ao autor da
questão. E' assim na Câmara.
Vale lembrar que as questões de ordem dizem
respeito à interpretação e a aplicação do Regimento,
bastando o seu enunciado, para que a dúvida possa
ser solucionada pela Mesa, sem necessidade de
debate, tanto mais quanto o Regimento assegura
recurso da decisão para o Plenário.
No tocante a êsse recurso, seguimos
orientação idêntica, assegurando a palavra, no
encaminhamento da votação, ao recorrente e a um
cotraditor.
O Regimento do Senado, nesse passo, é
muito mais liberal que o da Câmara, que dá efeito
conclusivo às decisões da Mesa, só suscetíveis de
crítica na sessão seguinte sem qualquer efeito contra
as decisões proferidas.
Estipulamos que as declarações de voto
quando orais e as explicações pessoais sejam feitas
depois de terminada a votação da matéria no seu
conjunto. E' natural que assim seja. Tais
manifestações têm por fim fixar atitudes, nada
prejudicando êsse objetivo o deixá-las para o fim, por
amor à boa ordem dos trabalhos, nas votações.
Pleiteamos que os projetos em urgência
especiais (artigo 281, letras a e b) tenham turno
único. E' o que dispõe o Regimento da Câmara.
Finalmente, pretendemos que as emendas a
tais projetos sejam justificadas por escrito. E' medida
que evitará as delongas das justificações orais, que
aliás, são pouco frequentes no Senado mesmo nas
matérias em rito normal. Ademais, o próprio
Substitutivo consagra o princípio no seu artigo 291, §
2º, em relação aos Orçamentos.
Sala das Sessões – Abelardo Jurema.
SUBEMENDA Nº 70
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça.
1) Art. 300,
a) Substitua-se pelo seguinte:
"a) lido no expediente da sessão o
pedido
de
autorização,
será
encaminhado
à
Comissão
de
Finanças,
que
for-

mulará o respectivo projeto de resolução
concedendo ou negando a medida pleiteada. O
projeto a seguir será submetido ao exame da
Comissão de Constituição e Justiça".
Art. 304.
Substitua-se pelo seguinte:
"Art. 304. Lido no Expediente da sessão, o
pedido de concessão ou alienação será
encaminhado à Comissão de Legislação Social, que
formulará o Projeto de Resolução, concedendo ou
negando a medida pleiteada. O projeto irá a seguir à
Comissão de Constituição ressalvado o disposto no
artigo 234".
3) Art. 310
b) Substitua-se pelo seguinte:
"b) lido no expediente da sessão, o pedido de
autorização será encaminhado à Comissão de
Economia que formulará o respectivo projeto de
resolução, concedendo ou negando a medida
pleiteada. O projeto em seguida irá à Comissão de
Constituição e Justiça, que lhe examinará os
aspectos constitucional e jurídico, passando-o afinal
à de Finanças, salvo o disposto no art. 234".
Justificação
Com esta emenda, temos o objetivo de,
atendendo ao pensamento do Substitutivo, ser o
projeto de resolução sôbre que se deva deliberar o
Plenário formulado pela Comissão que tem
competência específica para o estudo da matéria,
quanto ao mérito, evitar que a Comissão de
Constituição e Justiça se pronuncie sem conhecer
ainda os têrmos dêsse projeto. Entendemos que
aquela douta Comissão, além de apreciar a matéria
em si, nos seus aspectos constitucional e jurídico
deve examinar os têrmos do projeto, os quais lhe
poderão merecer reparos, dêsses mesmos pontos de
vista, e, ainda quanto à técnica legislativa que pelo
substitutivo ela também deve apreciar.
Achamos também que mesmo no caso de
denegação da medida pleiteada o projeto de
resolução deve ser formulado, a fim de que o
pronunciamento do Senado se revista de maior
solenidade.
Sala das Sessões, 22 de agôsto de 1957. –
Prisco dos Santos.
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SUBEMENDA Nº 71

Sobretudo em se tratando de matéria em
regime de urgência, é necessário que tenha a seu
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e favor corrente ponderável de opinião. – Prisco dos
Justiça.
Santos.
Art. 352.
Parágrafo único. Em vez de:
SUBEMENDA Nº 73
"a fim de dar-lhes aplicação em obras
necessárias à conservação e ampliação do seu
Ao Substitutivo oferecido pelo ReIator da
edifício ou em aperfeiçoamento dos seus serviços.
Comissão de Constituição e justiça ao Projeto de
diga-se:
Resolução número 2-55.
"e lhes dará aplicação de acôrdo com
Art. 358
as
necessidades
da
administração
do
Acrescentar:
Senado".
"§ – Suscitada questão de ordem, é lícito o
uso da palavra, por dez minutos, a um Senador para
contraditá-la".
Justificação
A Comissão Diretora compete (artigo 69, a)
exercer a administração interna do Senado, fazendo
aplicar as verbas concedidas.
Igual orientação deve caber quanto aos saldos
disponíveis.
A redação do parágrafo único do antigo 352,
entretanto, poderá suscitar dúvidas quanto à
legitimidade de atos da Comissão Diretora, com
prejuízo para a regularidade da administração da
Casa.
Ademais, trata-se de órgão coletivo, composto
de representantes de todos os Partidos com
assento no Senado e tendo dêste delegação
expressa para o exercício da administração interna
da Casa.
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1957.
– Prisco dos Santos.

Justificação
E' norma salutar existente no Regimento da
Câmara, destinada a evitar que as questões de
ordem, que devem ser suscintas e claras tomem
aspecto dispersivo e prejudicial ao rendimento dos
tiabalhos do plenário. – Prisco dos Santos.
SUBEMENDA Nº 74
Ao Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça.
Art. 359
§ 3º Acrescentem-se, entre "materia" e "em
regime de urgência"
as palavras,
"...em curso de votação..."

SUBEMENDA Nº 72

Justificação

Ao Substitutivo oferecido pelo Relator da
Comissão de Constituição e Justiça ao Projeto de
Resolução número 2-55.
Art. 358.
Acrescentar ao § 1º:
"...que, quando se tratar de matéria
em regime de urgência, nos têrmos das alíneas
a e b do artigo 281, deverá ser subscrito por
16 Senadores, ou líderes, representando igual
número".

A decisão sôbre a questão de ordem suscitada
em curso de votação, precisa ser imediata. Daí, a
necessidade de se incluir a hipótese entre as
previstas no § 3º do art. 359.
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1957.
– Prisco dos Santos.
SUBEMENDA Nº 75

Ao Substituto da Comissão de Constituição e
justiça.
Art. 362
Justificação
Transforme-se o parágrafo único em § 1º e
O recurso das decisões da Mesa para o acrescente-se o seguinte:
Plenário é medida excepcional, que se deve cercar
"§ 2º O Senado não encaminhará à Câmara
de formalidades especiais, a fim de que não perca a dos Deputados ou a outro órgão do poder público
sua significação.
documento compreendido no art. 361".
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Justificação
A necessidade de se dispor nesse sentido foi
comprovada há poucos dias no Senado, em face de
proposta de encaminhamento à Câmara dos
Deputados de memorial em que particular pleiteava a
elaboração de lei cuja iniciativa era da competência
privativa da Câmara dos Deputados.
O Senado não deve encaminhar documento
dessa natureza. Ou acolhe o que nêles se contem,
ou os arquiva. Os interessados que se dirijam a
quem de direito.
Sala das Sessões, em 23 de agôsto de 1957.
– Prisco dos Santos.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
projeto e as emendas.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão. (Pausa).
Está encerrada.
O projeto volta às Comissões de Constituição
e Justiça e Diretora. (Pausa).

§ 2º Se no dia marcado para a votação
esta não puder realizar-se por falta de
"quorum", o projeto passará a figurar na Ordem
do Dia como última das matérias em votação,
durante o prazo de cinco sessões, ao fim do qual
podera ser votado com a presença de 32
Senadores".
Encerrada hoje a discussão, a votação
deveria ser marcada para 31 do mês em curso.
Tratando-se, porém, de sábado, dia em que o
Senado não funciona, a matéria será incluída na
Ordem do Dia da primeira sessão que se realizar
depois dessa data, o que se dara a 2 de setembro
próximo.
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
número 110, de 1957, que concede isenção de
direitos aduaneiros de importação para a penicilina
injetável importada até 3 de dezembro de 1957,
tendo Pareceres favoráveis, sob números 737 a 739,
de 1957, das Comissões de Constituição e Justiça;
de Economia; e de Finanças.

Primeira discussão do Projeto de Reforma
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Constitucional número 1, de 1957, que substitui o §
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
4º do art. 4º do Ato das Disposições Constitucionais
Transsitórias (incluído em Ordem do Dia, nos têrmos a discussão. (Pausa).
Encerrada.
do artigo 91, letra a, do Regimento Interno, em
A discussão fica adiada por falta de número.
virtude do Requerimento número 375, de 1957, do
Senhor Senador Caiado de Castro, aprovado na 2ª (Pausa).
Esgotada a matéria constante da Ordem do
sessão extraordinária de 5 do mês em curso), tendo
Parecer da Comissão Especial, contrário sob número Dia.
Tem a palavra o primeiro orador inscrito,
774.
Senador Gilberto Marinho. (Pausa).
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Não está presente.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
Tem a palavra o nobre Senador Juracy
a discussão. (Pausa).
Magalhães, segundo orador imcrito.
Encerrada. (Pausa).
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Sr.
Dispõe o artigo 191 do Regimento Interno, na Presidente, desisto da palavra.
redação constante da resolução número 16, de 1955:
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
"Art. 191. A votação do Projeto de Reforma Senador Sergio Marinho, terceiro orador inscrito.
Constitucional far-se-á pelo processo nominal e com (Pausa).
o "quorum" de 2/3 da totalidade dos Senadores.
Ausente S. Exa., dou a palavra ao nobre
§ 1º Encerrada a discussão, o Presidente Senador Gomes de Oliveira, quarto orador inscrito.
marcará a data da votação, com a antecedência de (Pausa).
oito dias, do que dará aviso telegráfico a todos os
Também está ausente.
Senadores.
Não há outro orador inscrito. (Pausa).
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Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a rio do Senado, que aprova o texto do Acôrdo
sessão. Designo para a de segunda-feira próxima a Internacional do Trigo de 1956, assinado pelo Brasil,
seguinte:
em Washington em 17 de maio de 1956 (Redação
oferecida pela Comissão de Redação, no seu
ORDEM DO DIA
Parecer número 768, de 1957).
5 – Votação, em discussão única, da redação
1 – Continuação da votação, em discussão final do Projeto de Decreto Legisaltivo número, 26,
única, do Projeto de Lei da Câmara número 81, de de 1957, que aprova o "Tratado que restabelece a
1956, que modifica o artigo 27 e seus parágrafos da Austria como Estado Independente e Democrático",
Lei número 2.004, de 3 de outubro de 1953 (dispõe firmado a 15 de maio de 1955 (Redação oferecida
sôbre a política nacional do petróleo e define as pela Comissão de Redação, em seu Parecer número
atribuições do Conselho Nacional do Petróleo, institui 769, de 1957.
a Sociedade por ações Petróleo Brasileiro S.A., e dá
6 – Votação, em discussão única, da redação
outras providências), tendo Pareceres: I – sôbre o final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Projeto (números 974 a 976, de 1956), das Câmara nº 142, de 1957, que estima a Receita e fixa
Comissões; de Constituição e Justiça; de Economia; a Despesa da União) para o exercício financeiro de
e de Finanças, favoráveis, II – sôbre as emendas de 1958 – Anexo 3 – Orgãos Auxiliares – 3.01 –
Plenário (números 728 a 730, de 1957), das Tribunal de Contas (redação oferecida pela
Comissões; de Constituição e Justiça, favorável à de Comissão de Finanças em seu Parecer número 776,
número 1 e contrário a de número 2; de Economia, de 1957, e incluído em Ordem do Dia em virtude de
contrária; e de Finanças, contrário.
dispensa de interstício, concedida na sessão
2 – Votação, em discussão única, da redação anterior, a requerimento do Senhor Senador
final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Abelardo Jurema).
Câmara número 125, de 1957, que autoriza o Poder
7 – Votação, em discussão única, do Projeto
Executivo a abrir ao Poder Judiciário – Tribunal de Lei da Câmara número 142, de 1957, que estima
Federal de Recursos – o crédito especial de Cr$ a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício
1.520.125,70 para atender a despesas decorrentes financeiro de 1958 – Anexo número 4 – Poder
das Leis números 2.488, de 6 de maio de 1955, e Executivo – 4.03 – Estado Maior das Fôrças
2.588, de 8 de setembro de 1956 (redação oferecida Armadas, tendo Parecer Favorável, sob número 743,
pela Comissão de Redação, em seu Parecer número de 1957, da Comissão de Finanças.
765, de 1957).
8 – Votação, em discussão única, do
3 – Votação, em discussão única, da redação Projeto de Lei da Câmara número 142, de 1957, que
final do Projeto de Decreto Legislativo número 1, de estima a Receita e fixa a Despesa da União para o
1957, originário da Câmara dos Deputados, que exercício financeiro de 1958 – Anexo número 4 –
determina o registro do têrmo aditivo ao contrato Poder Executivo – 4.07 – Conselho Nacional de
celebrado entre o Govêrno da República dos Águas e Energia Elétrica, tendo Pareceres
Estados Unidos do Brasil e José Roque, para Favorável, sob número 725, de 1957, da Comissão
desempenhar, no Arsenal de Marinha do Rio de de Finanças.
Janeiro, a função de Técnico Especializado em
9 – Votação, em discussão única,
trabalhos a quente de Iigas ferrosas e não ferrosas da Redação Final do Projeto de Lei da
(Redação oferecida pela Comissão de Redação, no Câmara número 94, de 1956, que autoriza a
seu Parecer número 767, de 1957).
emissão
de
selos
postais
comemorativos
4 – Votação, em discussão única, da fundação do município de Quixadá, no Estado
da redação final do Projeto de Decreto do Ceará, tendo Pareceres favoráveis: sôbre o
Legislativo número 23, de 1957, originá- projeto e a emenda de Plenário (números 1.109
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1.110 e 1.111, de 1956 e 627, 628 e 629, de 1957)
das Comissões de: – Constituição e Justiça; de
Transportes, Comunicações e Obras Públicas; e de
Finanças.
10 – Discussão única do Projeto de
Lei da Câmara número 110, de 1957, que
concede
isenção
de
direitos
aduaneiros
de
importação
para
a
penicilina
in-

jetável,
de

importada

1957,

tendo

até

31

Pareceres

de

dezembro

favoráveis,

sob

números 737 a 739, de 1957, de Constituição e
Justiça; de Economia; e de Finanças.
Está encerrada a Sessão.
Levanta-se a Sessão às 17 horas.

128ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 26 DE AGÔSTO DE 1957
PRESIDÊNCIA DOS SENHORES APOLÕNIO SALLES E LIMA TEIXEIRA
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Vivaldo Lima – Mourão Vieira – Cunha
Mello – Prisco dos Santos – Lameira Bittencourt
– Sebastião Archer – Alfredo Duailibe –
Waldemar Santos – Leônidas Mello – Onofre Gomes
– Fausto Cabral – Carlos Saboya – Kerginaldo
Cavalcanti – Sérgio Marinho – Reginaldo Fernandes
– Abelardo Jurema – Mário Porto – Apolônio Salles –
Novaes Filho – Jarbas Maranhão – Ezechias da
Rocha – Freitas Cavalcanti – Sobral Barreto – Lauro
Hora – Neves da Rocha – Juracy Magalhães – Lima
Teixeira – Pitombo Cavalcanti – Ary Vianna – Sá
Tinoco – Lutterbach Nunes – Tarcisio Miranda –
Alencastro Guimarães – Caiado de Castro – Gilberto
Marinho – Benedicto Valladares – Lima Guimarães –
Lino de Mattos – Coimbra Bueno – Pedro Ludovico –
Mário Motta – João Villasbôas – Alô Guimarães –
Gaspar Velloso – Gomes de Oliveira – Francisco
Gallotti – Saulo Ramos – Primio Beck – Daniel
Krieger – (49).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 49 Srs. Senadores.
Havendo número legal, está aberta a Sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. 2º Suplente, servindo de 2º
Secretário, procede à leitura da Ata da sessão
anterior, que, posta em discussão, é sem debate
aprovada.

O Sr. 2º Secretário, servindo de 1º, lê o
seguinte:
EXPEDIENTE
Mensagem:
Do Sr. Presidente da República.
Nº 277, restituindo autógrafo, já sancionado do
Projeto de Lei da Câmara número 138, de 1957, que
abre ao Poder Judiciário – Justiça do Trabalho –
Tribunal do Trabalho da 7ª Região – o crédito
especial de Cr$ 21.522,40, para atender ao
pagamento de diferença de vencimentos a Juízes
daquele Tribunal e das Juntas de Conciliação e
Julgamento de Fortaleza, no exercício de 1955.
Telegramas:
Do Presidente da Federação das Indústrias de
Alagoas, com o seguinte teor:
CTN – Presidente do Senado Federal – Rio.
Satisfação
comunicar
poço
Petrobrás,
localizado Jequiá da Praia neste Estado jorrou
petróleo classificado alta qualidade base parafina
estando técnicos agora empenhados testes
produção. Auspicioso fato confirma campanha
encetada há mais 20 anos pioneiros petróleo
nacional entre quais citamos alagoanos Edson
Carvalho, Osmam Loureiro, Emilio de Maya,
Rodrigues Melo, Costa Rêgo e Ezechias da
Rocha. Neste momento Alagoas reivindica
localização refinaria petróleo destinada Nor-
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deste face lençol petrolífero abrir perspectivas
produção escala industrial.
Solicitamos cabograma seja lido Expediente.
Napoleão Barbosa, Presidente da Federação das
Indústrias de AIagoas.
Do Prefeito de Taió, como segue:
Presidente do Senado Federal – Rio.
Taió 120 – 39 – 23 – 1.200.
Enormes e incalculáveis prejuízos causou
última enchente: 2 mortos, muitas reses afogadas,
plantações destruídas, pontes carregadas, estradas
intransitáveis, etc. Solicitamos auxílio. CDS Walter
Scnitz, Prefeito de Taio.
PARECERES NS. 785 E 786,
DE 1957
Nº 785, de 1957
Da Comissão de Constituição e Justiça,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara, nº 345, de 1956,
que altera o art. 9º da Lei nº 970, de 16 de dezembro
de 1949, que dispõe sôbre as atribuições,
organização e funcionamento do Conselho Nacional
de Economia.
Relator: Sr. Daniel Krieger.
O presente projeto, de autoria da Comissão de
Economia da Câmara dos Deputados, dá ao art. 9º
da Lei número 970, de 16 de dezembro de 1949, que
dispõe sôbre as atribuições, organização e
funcionamento do Conselho Nacional de Economia,
a seguinte redação:
"Anualmente, dentro dos primeiros dois
meses da sessão legislativa ordinária do
Congresso Nacional, apresentará o Conselho, à
Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao
Presidente da República, exposição geral da
situação econômica do País, conforme os estudos
que vier realizando".
O artigo que se pretende alterar está assim
redigido:
"Anualmente, até o dia 1º de dezembro,
apresentará o Conselho ao Congresso Nacional
e ao Presidente da República, exposição geral
da situação econômica do País, conforme os
estudos que vier realizando".
Como se vê, a modificação não é de
substância,
pois
diz
respeito
apenas
ao

prazo para apresentação, ao Congresso e ao
Presidente da República, pelo Conselho Nacional de
Economia, do relatório sôbre a situação econômica
do País.
A medida se nos afigura perfeitamente cabível,
uma vez que o envio do Relatório do Conselho de
Economia ao Congresso passará a ser feito na
ocasião em que a êste é, também, remetida a
proposta orçamentária.
Será, sem dúvida, de todo interêsse para o
Congresso, ao discutir a Lei de Meios, dispor de
elementos positivos sôbre a economia nacional, que
seria difícil ao Conselho Nacional de Economia, por
falta de tempo, fornecer até 31 de dezembro, pelo
menos de modo satisfatório.
Tal matéria diz, porém, respeito ao mérito do
assunto, o que deverá ser apreciado pela Comissão
de Economia.
Quanto a nós, compete-nos analisar o projeto
apenas do ponto de vista constitucional e jurídico, e,
sob êste aspecto, nada há a opor-lhe, pelo que
opinamos por sua aprovação.
Sala das Comissões, em 16 de julho de 1957.
– Cunha Mello, Presidente. – Daniel Krieger, Relator.
– Abelardo Jurema. – Lourival Fontes. – Lima
Guimarães. – Gaspar Velloso.
Nº 786, de 1957
Da Comissão de Economia, ao Projeto nº 345,
de 1956.
Relator: Sr. Alô Guimarães.
O projeto de lei que passamos a relatar foi
apresentado à Câmara dos Deputados pela
Comissão de Economia daquela Casa, e objetiva,
apenas, modificar o prazo estabelecido no art. 9º da
Lei nº 970, de 16 de dezembro de 1949, dentro do
qual o Conselho Nacional de Economia está
obrigado a apresentar ao Congresso Nacional a
exposição geral da situação econômica do País.
A
legislação
citada
estabelece
que,
anualmente, até o dia 1º de dezembro, o Conselho
Nacional de Economia deverá desincumbir-se
daquela missão.
O projeto, modificando a data acima
mencionada, diz que isto poderá ser realizado dentro
dos dois primeiros meses da sessão legislativa
ordinária do Congresso Nacional.
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O propósito da Lei nº 970, ao fixar a data de 1º
de dezembro era o de permitir que os
representantes, no Congresso Nacional, tivessem
em vista a exposição geral do Conselho ainda na
fase da votação orçamentária, e antes de iniciar-se o
exercício econômico-financeiro seguinte.
E' que, como sabemos, em tais exposições, o
Conselho não só nos oferece um balanço geral da
economia brasileira no exercício, como propõe e
sugere para o exercício seguinte as medidas que lhe
parecem adequadas à correção da política
econômico-financeira do Govêrno, tendo em vista o
harmonioso desenvolvimento do País.
Acontece, entretanto, que difícil vem sendo ao
Conselho dar cumprimento àquele mandamento
legal e, quando o atende, é sempre em prejuízo do
aperfeiçoamento das análises, às quais se propõe,
visto que as fundamenta, sob muitos aspectos,
em dados provisórios, sujeitos a retificações
estatísticas.
Nesse sentido pois, o projeto é inteiramente
procedente. E' verdade que os congressistas
tomarão conhecimento da exposição do Conselho
um pouco mais tarde; mas, em compensação, farão
isso logo no início das sessões legislativas
ordinárias, quando, de fato, entram em pauta os
problemas do exercício pròpriamente dito.
Nestas condições, a Comissão de Economia
opina pela aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, em 13 de agôsto de
1957. – Juracy Magalhães, Presidente. – Alô
Guimarães, Relator. – Gomes de Oliveira – Lineu
Prestes.

celebrado entre o Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais e a firma Moinhos Brasileiros S.A.
(MOBRASA), para o arrendamento de terreno na
zona portuária de Natal, no Rio Grande do Norte,
onde será construída uma instalação para moinho de
trigo.
Enviando o processo ao Congresso Nacional,
na conformidade do disposto no art. 177, parágrafo
1º, da Constituição, a Câmara dos Deputados,
firmada em parecer de sua ilustrada Comissão de
Orçamento e Fiscalização Financeira, resolveu dar
legalidade ao ajuste, nos têrmos do presente projeto.
Para assim decidir, argumentou o citado órgão
técnico da outra Casa do Congresso que "o interêsse
público não reside no maior ou menor valor do
arrendamento. O que interessa ao Govêrno e ao
povo é que êsse moinho seja construído o mais
depressa possível e funcione bem. O pôrto de Natal
é explorado pelo Govêrno Federal; quanto mais
rápido fôr construído êsse moinho e quanto maior fôr
a
quantidade
de
cereais
carregados
ou
descarregados, tanto maiores serão as arrecadações
das taxas portuárias".
A proposição, em exame, já mereceu
pronunciamentos favoráveis das doutas Comissões
de Constituição e Justiça e de Finanças do Senado e
foi remetida a êste órgão a requerimento do nobre
Senador Freitas Cavalcanti.
Bem examinada a matéria, concluímos por
acolher as razões expostas pela Comissão de
Orçamento e Fiscalização da Câmara dos
Deputados e agasalhadas pelos órgãos técnicos
desta Casa.
Somos, assim, pela aprovação do projeto.
PARECER Nº 787, DE 1957
Sala das Comissões, em 13 de agôsto de
1957. – Juracy Magalhães, Presidente. – Linneu
Da Comissão de Economia, sôbre o Prestes, Relator. – Gomes de Oliveira – AIô
Projeto de Decreto Legislativo nº 23, de 1956, que Guimarães.
aprova o têrmo do contrato celebrado entre o
PARECER N. 788, DE 1957
Departamento Nacional de Portos, Rios e
Canais e a firma Moinhos Brasileiros S.A.
(MOBRASA).
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº
14, de 1957.
Relator: Sr. Linneu Prestes.
Sob
o
fundamento
de
não
ter
Relator: Sr. Sebastião Archer.
sido
precedido
de
concorrência,
negou
A
Comissão
apresenta
a
redação
o Tribunal de Contas registro ao contrato final (fl. anexa), do Projeto de Lei nú-
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mero 14, de 1957, originário do Senado Federal.
Sala das Comissões, em 23 de agôsto de
1957. – Ezechias da Rocha, Presidente. – Sebastião
Archer, Relator. – Abelardo Jurema. – Mourão Vieira.

denegou registro ao contrato celebrado a 26 de
setembro do mesmo ano, entre o Departamento
Nacional de Obras Contra as Sêcas e a Imobiliária
José Gentil S.A., para locação de imóveis
na Cidade de Fortaleza, Capital do Estado do
ANEXO AO PARECER 788, DE 1957
Ceará.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº contrário.
14, de 1957, que dá ao Aeroporto de Codó, no
PARECER Nº 790, DE 1957
Estado do Maranhão, o nome de "Magalhães de
Almeida".
Redação final do Projeto de Decreto
O Congresso Nacional decreta:
Legislativo nº 8, de 1957.
Art. 1º Passa a denominar-se "Magalhães de
Almeida" o Aeroporto da Cidade de Codó, no Estado
Relator: Sr. Abelardo Jurema.
do Maranhão.
A Comissão apresenta a redação final
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua (fl. anexa), do Projeto de Decreto Legislativo
publicação, revogadas as disposições em contrário. nº 8, de 1957, originário da Câmara dos
Deputados.
PARECER Nº 789, DE 1957
Sala das Comissões, em 23 de agôsto de
1957. – Ezechias da Rocha, Presidente. – Abelardo
Redação final do Projeto de Decreto Jurema, Relator. – Sebastião Archer – Mourão
Legislativo nº 24, de 1957.
Vieira.
Relator: Sr. Abelardo Jurema.
ANEXO AO PARECER Nº 790, DE 1957
A Comissão apresenta a redação final (fl.
anexa) do Projeto de Decreto Legislativo nº 24, de
Redação final do Projeto de Decreto
1957, originário da Câmara dos Deputados.
Legislativo nº 8, de 1957.
Sala das Comissões, em 23 de agôsto de
1957. – Ezechias da Rocha, Presidente. – Abelardo
Faço saber que o Congresso Nacional
Jurema, Relator. – Sebastião Archer – Mourão aprovou nos têrmos do art. 77, parágrafo 1º,
da Constituição Federal, e eu promulgo o
Vieira.
seguinte:
ANEXO AO PARECER Nº 789, DE 1957
DECRETO LEGISLATIVO
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 24, de 1957.
Determina o registro de têrmo de contrato
de locação celebrado entre o Serviço do
Faço saber que o Congresso Nacional Patrimônio da União e a Companhia Cerâmica
aprovou nos têrmos do artigo 77, parágrafo 1º da Brasileira.
Constituição Federal, e eu promulgo o seguinte:
Art. 1º E' determinado o registro,
DECRETO LEGISLATIVO
denegado pelo Tribunal de Contas, em sessão
realizada a 27 de outubro de 1955, do têrmo
Aprova a decisão do Tribunal de Contas, de contrato celebrado a 27 de julho do
denegatória de registro celebrado entre o mesmo ano, entre o Serviço do Patrimônio da
Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas e União e a Companhia Cerâmica Brasileira, para
locação do terreno situado à Rua Visconde de
a Imobiliária José Gentil S.A.
Niterói nº 132, em São Cristóvão, no Distrito
Art. 1º E' aprovada a decisão por Federal.
que o Tribunal de Contas, em sessão
Art. 2º Revogam-se as disposições em
realizada a 30 de dezembro de 1955, contrário.
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O SR. PRESIDENTE: – Está finda a hora do
Expediente.
De acôrdo com o requerimento aprovado em
23 do corrente, a hora do Expediente da sessão de
hoje será dedicada a reverenciar à memória do
saudoso Presidente Getúlio Vargas.
Tem a palavra o nobre Senador Gomes de
Oliveira, primeiro orador inscrito.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA (lê o seguinte
discurso): – Sr. Presidente, a monarquia era, com
Pedro Segundo, um regime democrático constituído
sob as fórmulas das novas idéias políticas do tempo.
Tínhamos eleições, Parlamento e partidos
nacionais.
Mas, em vez do modêlo inglês, preferimos o
modêlo americano.
Os povos da jovem América não se poderiam
conformar com regimes de coroa.
Só a República, e mais algumas fórmulas
secundárias, nos dariam o verdadeiro regime
democrático.
E, dum golpe, tivemos a República.
Não suscitemos debates.
Mas ela, polìtticamente não nos deu a
estabilidade de que já gozáramos com Pedro
Segundo.
E' que ficou a organização da sua vida política,
– que só existe nos partidos – e partidos que
abranjam tôda a vida nacional, na preocupação
precípua dos interêsses gerais.
Campos Sales, sentindo a precariedade da
situação em que se achava o govêrno para manterse, e, com apoio no Congresso, promovera solução
dos problemas públicos, buscou nos governos
estaduais, a garantia e a estabilidade de que
precisava.
E inaugurou o que se convencionou chamar a
"política dos governadores".
O histórico Partido Republicano fracionou-se
numa porção de partidos, os chamados partidos do
govêrno ou dos governadores, tantos quantos eram
os Estados da Federação.
Contrapunham-se-lhes
os
partidos
de
oposição, criados ao léo das circunstâncias, por
impulsos muitas vêzes nobres, mas quase sempre
momentâneos, quando não personalistas, e, por isso
mesmo, de vida precária.

Só os partidos do govêrno eram estáveis,
porque o Govêrno era a única entidade política de
existência real e permanente.
E fazia-se a política do Govêrno com tôdas as
imposições do poder dêste e o arbítrio dos seus
detentores.
As oposições mal os enfrentavam.
Fomos por isso para os pronunciamentos
militares – 22 – 24; e para a Revolução – 30, que
abalou a nação nas suas raízes, em busca de uma
renovação da vida política do País.
Iríamos tentar uma segunda República – A
primeira fôra condenada.
Mas, se na guerra o pior é o que vem depois –
nos problemas da paz numa revolução o pior é a
manutenção da ordem.
E Getúlio Vargas, subindo ao poder, teria que
enfrentar êsses problemas que os tivemos sérios,
nos atritos, nas ambições, nas divergências e,
mesmo, na deflagração de um movimento armado,
de amplas proporções, em São Paulo.
Fomos
para
a
segunda
Constituinte
republicana. Elaboramos a nova Constituição e
entramos na normalidade da vida política.
Instituíramos porém, um regime eleitoral em
que as idéias liberais tinham sido aproveitadas em
proporções máximas, de modo a permitir que a
vontade popular fôsse apurada e considerada em
seus extremos limites.
Daí decorreriam, num quase fifty-fifty
inconveniente, maiorias precárias em face de
minorias tão poderosas que seriam um tropêço à
ação dos governos e foram causa de imoralidades
nas Assembléias estaduais em que, para a eleição
de governador, um voto único decidia, para fazer o
govêrno.
Com
a
preocupação
da
fraude,
estabeleceram-se tantas medidas para acautelar a
verdade eleitoral, que redundaram em protelação do
resultado nos pleitos o que se tornava exaustivo e
desanimador. Os recursos eleitorais infindáveis
determinaram renovações de eleições e mudanças
de resultados meses e anos depois, o que havia de
levar ao desprestígio os novos processos eleitorais,
instituídos como fórmulas de ideais democráticos.
E
a
proliferação
de
partidos
com
os vícios do regionalismo, havia de trazer
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a descrença no espírito de quantos aspiravam ver a
política partidária alçada ao estudo e debate das
questões maiores e de interêsse público.
O personalismo voltou a inspirar, em maior
parte, a ação das agremiações partidárias.
Eleito Deputado à Constituinte de 34, numa
primeira eleição anulada, pensamos afastar-nos das
lides partidárias, e escrevemos aos chefes do Partido
em Santa Catarina, declinando da nossa candidatura
à renovação que se ia processar.
Era a contemplação dêsse panorama que nos
levava a dizer, nessa missiva, a nossa impressão
desoladora de que tudo voltava a ser como dantes –
sem o arejamento, a renovação dos costumes
políticos a que aspirávamos.
Mas, acabamos constituintes.
E devemos dizer que, tendo pôsto o nosso
grão de areia na elaboração da Carta de 34, e,
depois, tendo-nos habituado a zelar por ela na
Comissão de Justiça da Câmara, a ela nos
afeiçoamos, e passamos a confiar nela para a
construção de um Brasil novo.
O golpe de 37 não podia, pois, deixar de nos
ter desapontado.
Mas, refeitos da primeira impressão, e libertos
das preocupações altas que, no Congresso,
absorviam a quantos faziam parte de qualquer das
suas Comissões, onde se trabalhava decidida e
patriòticamente, passamos a reexaminar o nosso
panorama político.
E vimos então que correntes extremistas
rondavam as instituições consubstanciadas na
Constituição.
Os homens que, pelas suas idéias, deviam
resguardá-las dos ataques de que estavam elas
sendo
vítimas,
andavam
em
completo
desentendimento, acirrados em disputas sérias.
Vivíamos no domínio da confusão política.
Daí, de certo, o estado de espírito em que o
povo, em geral, recebeu o golpe de 10 de novembro
de 1937 sem nenhum pesar pelo desaparecimento
da instituição basilar do regime – o Congresso.
Parecíamos assim, fartos de política.
Precisaríamos parar e descansar.
Não o país apenas, mas os próprios
políticos,
que
foram
sempre
as
maiores

vítimas dos vícios dos nossos processos eleitorais.
Mas, todo movimento revolucionário, seja de baixo
para cima, ou de cima para baixo como foi em 37,
oferece riscos sérios à vida de um país.
E que nos sirvam de advertência as lições da
história que aqui estamos relembrando.
Tudo, porém, dependerá dos homens, ou do
homem que empolgue o poder, nesses momentos de
confusão e anarquia generalizada dos espíritos.
Getúlio Vargas, figura invulgar, fôra então
reinvestido nos podêres ditatoriais que a revolução
de 30 já lhe havia outorgado.
A experiência dos negócios públicos, o
equilíbrio de espírito, a magnanimidade do coração,
a sabedoria política, nêle se casavam, para fazer do
chefe do govêrno o homem que o momento
reclamava, para tão grave missão.
Dentro do mal que uma ditadura representa,
ainda nos pudemos considerar felizes, com um
govêrno presidido por um homem com essas
qualidades.
A sua obra foi imensa nos anos em que
governou o País, mas sobretudo merece ser
salientado o aspecto que decorre da generosidade
do seu espírito – aquêle que diz com a justiça social,
de amparo e proteção aos trabalhadores.
Daí decorreriam também o seu prestígio, a
quase devoção que lhe dedicaram e dedicam à sua
memória milhares de brasileiros.
E poderíamos dizer dêle que os seus erros
foram mais contingência do nosso estágio de cultura,
e os seus acertos foram obras da vontade, do
patriotismo e da magnanimidade do seu coração.
O Partido Trabalhista, que teve em Getúlio
Vargas um líder, reverenda a sua memória, fonte de
inspiração e estímulo para a missão que lhe cabe no
futuro do País. (Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o
nobre Senador Abelardo Jurema, segundo orador
inscrito.
O SR. ABELARDO JUREMA *: – Sr. Presidente,
Senhores Senadores: a Nação inteira comemorou, no
dia 24 dêste mês, mais um ano do desapa__________________

* Não foi revisto pelo orador.
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recimento de um grande líder da nacionalidade –
Getúlio Dornelles Vargas.
Durante um quarto de século, a figura física do
saudoso estadista influiu nos destinos da Nação, no
comando, ou fora dêle, sempre presente, orientando
grandes massas de opinião, forjando correntes,
plasmando movimentos, inspirando a luta no sentido
construtivo da nacionalidade.
Por ocasião do processo revolucionário que
eclodiu vitoriosamente em 1930, depois da
indispensável preparação psicológica através de
pronunciamentos que arrebatavam a opinião pública
do País, poucos tiveram a visão do que seria Getúlio
Dornelles Vargas à frente do Govêrno da Nação.
Homem de província, vivido e ambientado nos
movimentos políticos do Rio Grande do Sul, poucos
anos gerindo a pasta da Fazenda, Getúlio Dornelles
Vargas ainda não ostentava a auréola que mais
tarde conquistaria com sagacidade, gênio, engenho
e arte.
Sr. Presidente, Srs. Senadores: momentos
difíceis, nas horas de perturbação, aflição e angústia
da vida dos povos surgem sempre os predestinados,
que, sacudidos à tona dos acontecimentos,
sòmente continuam acima das paixões devido a
qualidades intrínsecas, que podemos classificar de
geniais.
Através da História, na análise das revoluções
ou dos movimentos sociais, vemos que certos líderes
foram tragados pelos acontecimentos, porque não
estavam à altura de manter a aglutinação formada
em tôrno do seu nome – por não terem o sentido da
coisa pública, por não reunirem qualidades inatas de
chefia, ou, ainda, por não os inspirar a chama do
idealismo, que aquece a qualquer um, ou – como
dizia Carlyle – por não os animar aquela fôrça que
surge, na História dos povos de cem em cem
anos.
Getúlio Vargas, foi sem dúvida, um dêsses
nomes que permanecem no coração, no espírito das
nacionalidades, não apenas pelo artifício, pelo
endeusamento natural, pela expressão popular de
que se revestem, mas também pelo seu conteúdo,
pela sua densidade, pela sua consistência. Dirigir um
movimento revolucionário não é tarefa para qualquer

homem público, nem se improvisam líderes; é uma
condição inata e tarefa das mais difíceis e das mais
árduas. Todos os sociólogos, na análise das
revoluções que tem alterado os destinos dos povos,
com repercussões na comunidade internacional,
observam que na caudal revolucionária vêm
movimentos, homens, idéias divergentes e em
conflito, e o mais perigoso; surge um submundo,
que, na ordem legítima e legal, permaneceria
abafado nas suas ambições. Com a quebra, porém,
dessa legitimidade, com a eclosão dêsses
temperamentos, com a ruptura das normas legais e
com a necessidade, mesmo, dos que chefiam êsses
movimentos, de lançarem mão de todos os meios
para obter o fim, difícil, árdua, dura é a missão de
quem os chefia. Em 1930, quando a nação inteira foi
às ruas, num dos movimentos de nuances mais
populares que a história brasileira já escreveu, viu-se
a figura serena de um condutor, instituindo normas,
adotando roteiros que atendiam anseios da época,
sem a precipitação e o perigo das soluções
improvisadas.
Getúlio Vargas, fruto das esperanças
nacionais, tornando-se denominador comum entre
tôdas as correntes que vinham no bojo daquela
revolução, procurou, sem dúvida, em 1930, com
aquêle seu espírito voltado para a opinião pública,
estabelecer um equilíbrio entre as paixões
dominantes dos jovens, que integravam o
movimento, e dos velhos, seguidores da advertência
dos conselheiros: – "Façamos a revolução antes que
o povo a faça".
Sr. Presidente, Srs. Senadores: no exercício
do poder, criticado, endeusado, Getúlio Vargas não
se afastou das normas que seu espírito esclarecido
havia traçado para a suprema magistratura da
Nação. Como ditador, Presidente ou Presidente
Constitucional, pode ser discutido, negado quanto a
métodos ou à ação, mas nunca neutralizado na sua
personalidade marcante.
Nós, que vivemos êste quarto de século
sentindo bem de perto a ação do saudoso estadista,
podemos dizer que os partidos que aí estão, das
mais diferentes tendências, surgiram sempre e se
alimentaram em função de Getúlio Dornelles Vargas.
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Lembro-me, em 1945, depois do período
internacional, no qual todos os países sofreram nos
embates das armas, quando a nação inteira
despertava para assumir o comando de si mesma,
rebentando tôdas as amarras, num movimento
insopitável que parecia um rôlo compressor sôbre o
Poder exercido por Getúlio Vargas, lá em meu
Estado, a Paraíba, a recomendação que nos
chegava do saudoso Presidente – e cumprida por
todos os que participaram direta e ativamente do seu
Govêrno – era que integrassem o Partido Social
Democrático, constituído nessa fase sob a inspiração
do grande estadista. Por outro lado, aquêles que o
combatiam formaram outra grande corrente de
opinião.
Esses
partidos
desenvolveram-se,
representando, sem dúvida, o pensamento
esclarecido da Nação, e ainda hoje constituem as
bases rígidas do regime democrático sob que
vivemos.
Getúlio Vargas tinha, porém, a antevisão
genial dos horizontes do mundo. Sentia os
problemas sociais palpitando, através de sua ação
governamental; e preocupado com os destinos das
massas anônimas que começavam a tomar
consistência em face da industrialização brasileira,
temendo o encaminhamento dessas massas ainda
mal forjadas e sem roteiro, inspirou também a
formação de outra agremiação, o Partido Trabalhista
Brasileiro, que dia a dia vem assumindo,
inegàvelmente, a liderança dos centros industriais da
maneira sonhada pelo Presidente, quando procurou
evitar que elas caíssem nos extremos contrários às
inclinações e tendências democráticas e cristãs do
povo brasileiro.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, na análise da
personalidade do grande Presidente, três anos após
a sua morte, ninguém pode fugir ao entusiasmo e a
saudade na fixação dêsse perfil. A ação de presença
dessa figura política inolvidável da história política do
continente sul-americano não é daquelas que
desaparecem após as homenagens póstumas, após
os epitáfios no bronze e as glorificações que se
sucedem
aos
primeiros
meses
de
seu
desaparecimento.
Sem
bronze,
sem
flôres,
Getúlio
Vargas viverá no coração da nacionalidade,

inspirando não apenas os que colaboraram na sua
obra, mas os que se colocaram do outro lado, porque
discutí-lo já era uma condição de viver e atuar no
meio político brasileiro.
Sr. Presidente, Senhores Senadores, sem se
desregrar nos hábitos pessoais, coisa tão comum
nos grandes líderes da humanidade, sem entrar no
capítulo negativo da vida dos que se destacaram
na história dos povos, Getúlio Vargas só tinha uma
volúpia: a do Poder para, animar, servir, traçar
programa de atendimento das aspirações
populares. Sempre à tona dos acontecimentos,
sem se deixar por êles surpreender, Getúlio
Vargas inaugurou, no País, um sistema que
perdurará. Movimentou partidos, grupos, dividiu
opiniões, porém unindo todos no sentido do
desenvolvimento
de
nossas
riquezas,
da
construção de uma grande Pátria e do
estabelecimento de um clima social para o bemestar do povo.
Seu desaparecimento físico do cenário político
do Brasil, causou colapso na vida nacional; chorado
e pranteado pelas multidões, hoje homenageado por
todos os homens que servem à coisa pública, Getúlio
Dornelles Vargas é o inspirador dos grandes
movimentos de opinião e a bandeira daqueles que
procuram empregar sua atividade no sentido do
bem-estar social.
O Partido Social Democrático, associando-se
às homenagens do dia 24 à figura de Getúlio
Dornelles Vargas, quer significar, através da minha
palavra, não a sua saudade pelo trágico
desaparecimento dêsse grande homem; quer
significar, sem dúvida, seu traço, sua presença
dentro do bojo do nosso movimento de opinião.
Fundado sob sua inspiração, desenvolvendo-se na
vida pública brasileira sob seus exemplos; o Partido
Social
Democrático
permanecerá
coerente,
exaltando e louvando a obra do grande
administrador, e irmanando-se ao pesar da família
brasileira pelo seu desaparecimento, que foi um claro
impreenchível nas fileiras das grandes elites
pensantes do País.
O Partido Social Democrático reverencia em
Getúlio Vargas o homem que surge de cem em cem
anos na vida dos povos, reunindo em tôrno de
sua presença física ou espiritual, as grandes
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massas, no sentido construtivo, que só o futuro
poderá bem fixar e assinalar, através da análise dos
historiadores e sociólogos.
Estas, Sr. Presidente, as palavras que tinha de
proferir, em nome do Partido Social Democrático, na
comemoração de mais um aniversário do falecimento
trágico do Presidente Getúlio Vargas. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador João Villasbôas, terceiro orador inscrito.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS *: – Sr.
Presidente, a União Democrática Nacional não
poderia excusar-se de participar da homenagem que
o Senado hoje presta à memória do Presidente
Getúlio Vergas, quando se comemora o terceiro
aniversário do seu trágico desaparecimento.
Partido formado para combater a ditadura e
restaurar, no País, as liberdades públicas e o regime
constitucional, naturalmente teria que exercer sua
ação diretamente contra o Sr. Getúlio Vargas, que
personificava, na ocasião, a ditadura brasileira.
Sr. Presidente.
O meu Partido, nem por isso deixa de
reconhecer os grandes serviços prestados ao Brasil
por aquela figura impar da política brasileira, que
encheu um quarto de século da nossa história.
A ação anestésica do tempo ainda não pode
ter, de todo, apagado os sentimentos que vibram na
alma de grupos político-partidários do País.
Se, de um lado, nós, que fizemos sempre
oposição a S. Exa., muitas vêzes nos extremamos
na luta, do outro, também, aquêles que lhe
defendiam os atos e atitudes por vêzes, chegaram
ao extremo de o considerarem infalível, de não lhe
reconhecerem qualquer êrro no passado e de
elevarem sua obra governamental até os limites da
perfeição.
Três anos decorridos do seu desaparecimento
é tempo insuficiente para apagar todos os
ressentimentos ou amortecer os exageros da
dedicação.
Chegado
ao
Poder
por
fôrça
de movimento revolucionário, gerado sob a
__________________

* Não foi revisto pelo orador.

alegação de vitória eleitoral que se presumia
fraudulenta, essa revolução vitoriou pela inércia das
Fôrças Armadas no cumprimento do seu dever de
defender a autoridade constituída do país do que
pela ação mesma da própria revolução. E foi
compreendendo perfeitamente essa circunstância
que o espírito equilibrado e sereno de Getúlio
Vargas, no desempenho da função de govêrno
excepcional, não se deixou arrastar pelas paixões
que envolviam grande parte dos seus companheiros
de jornada, e conseguiu, pela frieza do seu
temperamento, pelo poder das suas resoluções
definitivas, impedir que se realizasse aquilo que
alguns revolucionários apregoavam, que a revolução
fôra feita para punir. Efetivamente, Senhor
Presidente,
provindo
dêsse
movimento
revolucionário, nem por isso o govêrno se
desmandou no exercício de vinditas bem próprias de
circunstâncias como aquela. E' porque o espírito de
Getúlio Vargas se formara dentro dos princípios da
justiça, advogado que fôra durante grande parte de
sua existência, habituado a pedir aplicação da lei, a
defender aquêles que se vêem a braços com a
violência e a compreensão.
Sr. Presidente, posso atestar procedimento do
então Presidente Getúlio Vargas, na defesa dos
direitos legítimos da União Democrática Nacional no
meu Estado.
Foi em dezembro de 1936, quando juntamente
com o então Senador Vespasiano Martins, havíamos
congregado, na Capital do Estado de Mato Grosso, a
maioria da Assembléia Legislativa para iniciar
processo de "impeachment" contra o Governador.
Ao chegarem os Deputados convocados para
aquêle fim, à casa onde me hospedara foi atacada
às primeiras horas da noite, por um grupo de
sicários. Na luta travada com os trinta e oito asseclas
do Govêrno saímos feridos eu e o Senador
Vespasiano Martins.
Imediatamente levantou-se no Senado a voz
do nobre Senador Cunha Mello, que, naquela época,
como hoje, honra esta Casa, num protesto contra a
violência de que fôramos vítimas.
O
Sr.
Presidente
da
República
determinou logo a ida de uma fôrça fe-
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deral para a Capital de Mato Grosso, a fim de dar
garantias de vida aos Senadores feridos e de
funcionamento à Assembléia Legislativa.
Como essa medida não fôra suficiente para
estabelecer a ordem e a tranqüilidade na capital
matogrossense, fui, em companhia dos Deputados
Federais que formavam comigo naquela hora –
conseqüentemente oposicionistas ao Govêrno do Sr.
Getúlio Vargas – à presença de S. Exa. Depois de
ouvir a narrativa franca, leal e sincera da situação em
que se encontrava a cidade de Cuiabá, S. Exa.
imediatamente convocou o então Ministro da Justiça,
o saudoso Agamemnon Magalhães, e acertou a
intervenção naquela unidade federativa.
A atitude do então Presidente da República
contrariou os desejos do Governador do Estado e
dos Deputados da maioria; mas, acima do seu
partidarismo, acima dos interêsses de ordem
política que o ligavam ao Chefe do Executivo
Estadual e àquela representação, colocou S. Exa. o
sentimento de justiça e interveio no Estado de Mato
Grosso.
Sr. Presidente, é ainda muito difícil, numa hora
como esta, fazer um estudo perfeito da
personalidade do saudoso Presidente Vargas.
S. Exa. mostrou ser inúmeras vêzes,
contraditório nos seus atos. Não raro, a expectativa
generalizada
de
determinada
providência
governamental era decepcionada por medida
inteiramente oposta. Se, no entanto, cometeu êrros;
se, por aversão natural ao regime democrático,
mergulhou o País naquele largo período de ditadura
que se estendeu de 1937 a 1945; se não podemos
encontrar absolvição para êsse procedimento, nocivo
aos interêsses do país, devemos também
reconhecer os grandes serviços que prestou à
Nação.
Representante de Partido que o combateu em
todos os tempos; político que lhe foi adversário em
todos os momentos, desde 1930, sem jamais se
tornar seu correligionário, mesmo depois de
beneficiar-se com medidas de justiça, como a
que há pouco referi, curvo-me entretanto, reverente,
nesta hora, prestando minha homenagem àquele
que se não governou o País na forma por que

êle o exigia, procurou fazê-lo com o pensamento
voltado para a grandeza da Pátria. (Muito bem; muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Kerginaldo Cavalcanti, quarto orador
inscrito.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sr.
Presidente, não sei se depois do retrospecto em que
se apresenta a vida de Getúlio Vargas, através da
palavra autorizada dos oradores que me
antecederam, alguma coisa possa eu adiantar, de
modo a fazer sobressair a personalidade do
estadista, do político, do homem público que durante
um quarto de século, encheu os quadrantes do país.
Sei, porém, Sr. Presidente, que Getúlio
Vargas, em 1930, chegando às culminâncias do
poder, talvez não estivesse amadurado para a
grande tarefa em que se encartou naquele instante,
mas era um homem de alta inteligência, espírito
ductil e compreensivo, forrado de um patriotismo
inexcedível.
A sua experiência, aos poucos, vai se
formando e, aos poucos, desdobra-se a sua
capacidade de ação, de modo a que, dentro em
breve, as vistas do País, decorrentes de uma
situação revolucionária, se voltaram confiantes para
êle, na convicção em que estiveram os seus
admiradores – os seus jurisdicionados, direi
melhormente – de que uma fôrça nova a serviço da
Pátria, irrompendo através de um movimento
armado, galgara assim o poder. Mas não se
deslumbrou, não se perdeu nas alturas; caminhou,
conhecendo a terra que pisava, sentiu-lhe o contacto
e penetrou, afinal, no meio das massas. Aí encontra
Getúlio Vargas outras energias; ai encontra a sua
Estrêla Polar, que lhe serviria de guia até o fim de
sua existência. Homem de ação, político ágil, Getúlio
Vargas sentindo de perto as mágoas, o sofrimento e
as misérias do povo brasileiro, deixa que sôbre os
seus ombros de gaúcho impetuoso recaia a
responsabilidade dos destinos nacionais, alentando o
coração dos que já não tinham esperança e
trazendo, para o operariado rural e das cidades, a
segurança de que promissoras fôrças sociais se
integrariam no organismo do País.
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O exame, portanto, da figura de Getúlio
Vargas pertence aos sociólogos, pertence à política,
porque êle reuniu essas qualidades, transfundiu-as
em virtudes e derramou-as sôbre a Nação, criando a
contextura orgânica que veio a chamar-se Partido
Trabalhista Brasileiro.
Aí, sim, vamos encontrar nos aspectos
objetivos da alma de Getúlio Vargas, a cimentação
de um ideal mais forte, e o estadista descera as
pesadas
cortinas
do
futuro
e
projeta-se
singularmente na planície sem horizontes em que
dantes vegetávamos.
O inesquecível Presidente foi o criador de
cerros nessa planície, cerros que, aparentemente,
revolucionários, propiciaram, no fundo, a eclosão de
nacionalidade vigorosa, a qual se espalharia para,
afinal, encontrar os amplos horizontes do seu
destino.
As leis trabalhistas e de previdência social
representaram, para Getúlio Vargas, o grande
ensaista, os passos iniciais da própria integração na
vida brasileira. Cada uma das suas passadas serviu
de exemplificação, alcançando no coração do povo
ressonância excepcional.
Então, Getúlio Vargas encheu o País; pequeno
de estatura, transmudou-se num gigante.
Nos ínvios sertões, nos mais distantes
lugarejos da Pátria, quantas vêzes, Senadores, ouvi,
do seio do povo obscuro, uma voz a perguntar: quem
lhes dera o salário-família, quem lhe assegurara o
bem-estar dos filhos, se não o grande Presidente
Getúlio Vargas?
Há quem proclame que o povo brasileiro é o
grande esquecido. Quando, porém, se abrem as
janelas da alma, quando se biparte o coração
generoso de um homem como Getúlio Vargas,
verifica-se que, dentro dêle, a semente do carvalho
reponta para vir a frondejar magnìficamente.
Ninguém sentiu tão bem o Brasil quanto êsse
gaúcho da fronteira.
Êle, que ouvira o sôpro do minuano e se
acostumara às rajadas impetuosas, criado na
atmosfera turbilhante dos pampas, consolidou
seus sentimentos no grande afeto pelo solo.
Daí vir a ser no Brasil, sem explicação
aparente, para os que não têm profundidade para

ver, o homem forte, não pela fôrça, mas pela do
coração.
Os políticos, correligionários ou adversários de
Getúlio Vargas, sentiam-lhe a agudez de espírito, a
singularidade do temperamento e a brasilidade,
sobretudo, de seus inconfundíveis anseios de um
patriotismo sadio, que ninguém jamais ousou pôr em
dúvida. Combatido, sim! Porque o homem político
moderno que não se combate é como se não
existisse; é um morto-vivo. Combatido, sim,
admirado pelas suas altas qualidades de lutador, o
Presidente Getúlio Vargas, ainda nos seus últimos
instantes, volta-se para o povo brasileiro e lança a
magnífica apóstrofe que é sua Carta-testamento.
O salário do nacionalista é a morte, é o
sangue, é o sacrifício. Pagou-o Getúlio Vargas.
Senhor Presidente, poderíamos, se não fôra
isso destoar dos conceitos com que ora examinamos
a personalidade de Getúlio Vargas, sentir-nos à
vontade para dizer – uma vez que outros assim o
fizeram em nome de seus partidos – que o Partido
Social Progressista foi o único – salvo os trabalhistas
brasileiros que, em 1950 dirigiu-se a São Borja, a fim
de levar sua palavra de solidariedade, apoio e
confiança à pessoa do eminente Presidente Getúlio
Vargas.
Naquela hora crepuscular em que nuvens
ainda obscureciam o ambiente político do país, o
Partido Social Progressista, com o Senhor Adhemar
de Barros à frente, seguiu de avião para São
Borja, – a fim de estimular o grande brasileiro,
Senador Getúlio Vargas, a ir ao encontro do
povo brasileiro para sagrar-se Presidente da
República.
Senhor Presidente, não desejava examinar a
pessoa de Getúlio Vargas nesse terra a terra; meu
intuito era analisar sua individualidade como político
e como estadista. Como político, pretendia examinar
sua atuação em nosso meio, para revelar quanto
realmente êle representou e o que ainda representa
como uma bandeira do povo brasileiro.
Senhor Presidente, nesta hora de angústias
pelo mundo e de apreensões em nossa Pátria, os
brasileiros, sem distinção de Partidos políticos,
compreendem que só há um caminho porque
só há uma porta. Êste caminho e esta porta
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se representam pelo nacionalismo, a grande
esperança de redenção e de recuperação do povo
brasileiro.
Imolou-se, a êsse propósito, o Presidente
Getúlio Vargas. Diante dos obstáculos imensos que
se levantaram nos seus passos, só um grande
exemplo, que pudesse galvanizar a opinião nacional,
despertaria, como um tambor guerreiro, a ação dos
patriotas para a peleja intimorata que é a do
nacionalismo pela redenção do Brasil.
Quando, Senhor Presidente, nas horas de
desânimo, – nessas horas em que tantas vêzes
enlaguecemos e se apodera de nossa alma a
descrença – erguemos os olhos para o grande
imolado, para o grande presidente, e nos
reconfortamos como se sentíramos no nosso
organismo uma transfusão de sangue, dêsse sangue
nobre, dêsse nobre sangue que foi vertido a 24 de
agôsto, para recordar a todos nós ao Brasil, que um
nacionalista se levantou para rasgar nas trevas um
sulco luminoso por onde caminhará êste País.
Senhor Presidente, o meu Partido, o Partido
Social Progressista, que hasteou também a bandeira
do nacionalismo, e a minha voz de velho
nacionalista, que sempre pugnei pela emancipação
econômica de nossa Pátria como esteio da nossa
emancipação política, rendem homenagem comovida
ao intrépido brasileiro que foi Getúlio Vargas, grande
sôbre os grandes, o maior homem público que,
nestes 25 anos, enfrentou a adversidade e venceu
com o nosso destino. (Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – 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 da bancada
do Partido Republicano, venho associar-me às
homenagens agora prestadas à memória do
Presidente Getúlio Vargas.
O julgamento da sua obra está ainda a
depender do pronunciamento da posteridade. Mas a
verdade é que, vivo, foi um ídolo da sua gente, e
morto, vive na alma do seu povo, que continua a
tributar-lhe a mais sincera admiração.
Foi o saudoso Presidente, não há
negar, um cidadão de
qualidades extra-

ordinárias, um grande patriota, que não mediu
esforços em prol dos interêsses da coletividade
e da obra do engrandecimento nacional.
Por estas razões, seu nome avultará na História
Pátria,
como
um
dos
nossos
maiores
estadistas.
Senhor
Presidente,
à
memória
do
Presidente Getúlio Vargas venho tributar as
homenagens da bancada do Partido Republicano,
que, assim faz justiça às grandes qualidades
e à obra do inolvidável brasileiro a quem
tanto deve o povo e o Brasil. (Muito bem; muito
bem).
Durante o discurso do Senhor Ezechias da
Rocha, o Senhor Apolônio Saltes deixa a cadeira
da Presidência, ocupando-a o Senhor Lima
Teixeira.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Jarbas Maranhão, sexto orador inscrito.
(Pausa).
Não está presente.
Sem outros oradores inscritos, passa-se à:
ORDEM DO DIA
Continuação da votação, em discussão única,
do Projeto de Lei da Câmara, número 81, de 1956,
que modifica o artigo 27 e seus parágrafos, da Lei
número 2.004, de 3 de outubro de 1953 (dispõe
sôbre a política nacional do petróleo e define as
atribuições do Conselho Nacional do Petróleo, institui
a Sociedade por ações Petróleo Brasileiro S.A., e dá
outras providências); tendo Pareceres: I – sôbre o
Projeto (números 974 a 976, de 1956), das
Comissões de Constituição e Justiça; de Economia e
de Finanças, favoráveis. II – sôbre as emendas de
Plenário (números 728 a 730 de 1957), das
Comissões: de Constituição e Justiça, favorável à de
número 1; e contrário à de número 2; de Economia,
contrário; e de Finanças, contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Na sessão anterior foi
adiada a votação da Emenda número 1 por falta de
número.
Em votação.
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Os Senhores Senadores que aprovam a
Emenda número 1 queriam permanecer sentados.
(Pausa).
Está rejeitada.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS (pela ordem): –
Senhor Presidente, requeiro verificação de
votação.
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
verificação da votação requerida pelo nobre Senador
João ViIlasbôas.
Queiram levantar-se os Senhores Senadores
que aprovam a Emenda número 1.
Queiram sentar-se os Senhores Senadores
que aprovaram a emenda e levantar-se os que a
rejeitam. (Pausa).
Votou a favor da emenda 1 Senhor Senador, e
contra, 25.
Não há número.
Vai-se proceder à chamada.
Respondem à chamada os Senhores
Senadores:
Vivaldo Lima. – Mourão Vieira. – Cunha
Mello. – Lameira Bittencourt. – Sebastião Archer.
– Alfredo Duailibe. – Waldemar Santos. –
Leônidas Mello. – Onofre Gomes. – Fausto
Cabral. – Kerginaldo Cavalcanti. – Reginaldo
Fernandes. – Abelardo Jurema. – Apolônio
Salles. – Jarbas Maranhão. – Ezechias da Rocha.
– Sobral Barreto. – Lauro Hora. – Neves da
Rocha. – Lima Teixeira. – Pitombo Cavalcanti. –
Ary Vianna. – Alencastro Guimarães. – Caiado de
Castro. – Gilberto Marinho. – Lima Guimarães. –
Pedro Ludovico. – Gaspar Velloso. – Alô
Guimarães. – Gomes de Oliveira. – Francisco
Gallotti. – Saulo Ramos. – Daniel Krieger.
(33).
O SR. PRESIDENTE: – Responderam à
chamada 33 Senhores Senadores.
Há número.
Vai-se repetir a votação, que será
simbólica.
Os Senhores Senadores que aprovam a
Emenda número 1 queiram conservar-se sentados.
(Pausa).
Está rejeitada.
É a seguinte a emenda rejeitada:

EMENDA Nº 1
1956.

Ao Projeto de Lei da Câmara, número 81, de

No parágrafo 3º, do artigo 27, substitua-se:
"Preferentemente", por "obrigatòriamente".
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a
Emenda número 2.
Os Senhores Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está rejeitada.
É a seguinte a emenda rejeitada:
EMENDA Nº 2
Ao Projeto de Lei da Câmara dos Deputados,
número 81, de 1956.
Substitua-se no artigo 1º, o artigo 27 pelo
seguinte:
Art. 27. A sociedade e suas subsidiárias ficam
obrigadas a pagar indenizações de:
I – dois por cento (2%) sôbre o valor do óleo,
gás ou xisto betuminoso na bôca da jazida e antes
de ser beneficiado, aos Estados ou Territórios onde
se fizer a lavra ou extração dêsses produtos;
II – dois por cento (2%), nas mesmas
condições, aos Municípios;
III – um por cento (1%), ainda nas mesmas
condições, ao proprietário do solo correspondente às
jazidas em exploração.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa,
requerimento que vai ser lido.
REQUERIMENTO Nº 440, DE 1957
Nos têrmos do artigo 126, letra m, em
combinação com o parágrafo 4º, do artigo 158, requeiro
destaque para rejeição, da seguinte parte do Projeto:
no parágrafo 3º, do texto proposto para o artigo 27 da
Lei número 2.004, a palavra "preferentemente".
Sala das Sessões, em 26 de agôsto de 1957.
– João Villasbôas.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI (pela
ordem): – Senhor Presidente, peço a Vossa
Excelência mandar ler o texto do qual se pede seja
rejeitada a palavra "preferentemente".
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O SR. PRESIDENTE: – O Senhor Primeiro
Secretário vai proceder à leitura do parágrafo 3º, do
artigo 27, do Projeto, do qual se requer destaque da
palavra "preferentemente", para rejeição.
O SR. PRIMEIRO SECRETÁRIO (lendo): –
"§ 3º Os Estados, Territórios e Municípios
deverão aplicar os recursos fixados neste artigo,
preferentemente, na produção de energia elétrica e
na pavimentação de rodovias".
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o
Requerimento.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS (para encaminhar
a votação) *: – Senhor Presidente, travou-se
discussão neste Plenário, em tôrno do parágrafo 3º
do artigo 27 do Projeto de Lei da Câmara número 81,
em face da emenda oferecida pelo nobre Senador
Othon Mäder, que visa a substituir a expressão
"preferentemente" pelo termo obrigatòriamente".
Duas correntes manifestaram-se: uma, no
sentido de se manter o texto primitivo da proposição,
isto é, a expressão "preferentemente"; outra,
propugnando a substituição dessa palavra pelo
vocábulo "obrigatòriamente", proposta pelo nobre
representante paranaense.
Vimos,
nestes
dias,
discutindo
essa
substituição; e concluímos, agora, pela rejeição da
emenda.
Propunha agora, Senhor Presidente, medida
intermediária verdadeiramente conciliatória, pois que
nem me coloco ao lado dos que defendem a
expressão "preferentemente", nem dos que preferem
sua substituição por "obrigatòriamente". Penso que
nem uma nem outra dessas expressões, em face da
manifestação do Senado, deve figurar no Projeto.
Assim, meu destaque é no sentido de suprimirse a expressão "preferentemente".
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permite V. Exa. um aparte?
__________________

* Não foi revisto pelo orador.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Pois não.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Como
ficaria, então, o artigo?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Ficaria assim
redigido:
"Os Estados, territórios e municípios deverão
aplicar os recursos fixados neste artigo na produção
de energia elétrica e na pavimentação de rodovias".
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Darei
meu voto a Vossa Excelência, por considerar a
redação mais moralizadora.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não se deixa
ao Govêrno a faculdade de estabelecer a
preferência, desviando verbas para matéria não
constante do Projeto, nem se estabelece rígida
obrigatoriedade ao Executivo quanto aos Estados,
Territórios e Municípios, para a aplicação drástica
dessas verbas naqueles serviços.
Procuro, assim, Senhor Presidente, melhorar as
condições do Projeto. Não vai, aqui, nenhum intuito de
retardar sua aprovação; ao contrário, meu desejo é
aprová-lo,
escoimando-o,
porém,
daquelas
expressões ou dispositivos que possam trazer
dificuldade à sua aplicação, no futuro, ou prejuízo aos
interessados dos Estados, Territórios ou Municípios.
Assim, espero que o Senado, bem
ponderando sôbre a espécie, como acaba de
declarar o nobre Senador Kerginaldo Cavalcanti,
aceite meu destaque, no sentido de que não se fixe
obrigatòriamente aos governos estaduais, municipais
ou de territórios, daquela aplicação exclusiva
naquelas duas finalidades, ou naqueles dois
serviços, nem também se deixe essa faculdade
ampla e ilimitada ao Executivo, na lei que estabelece
preferência entre êsses serviços e outros quaisquer
que interessam ao Estado.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Mesmo retirando a palavra "obrigatoriedade", ela
está implícita. Se estivesse explícita, eu também
a aceitaria, porque é moralizadora. De fato, o
objetivo de Vossa Excelência, que tenho em
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pensamento e que todos desejamos, é moralizador.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Escoima-se do
Projeto a expressão que parte do Senado houve por
bem bater, e não se introduz o que alguns Senhores
Senadores ousaram defender.
Espero que o Senado me acompanhe no
destaque, aperfeiçoando assim a lei e especialmente
o parágrafo 3º do Projeto em votação. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o
Requerimento.
O SR. JURACY MAGALHÃES (para
encaminhar a votação)* : – Senhor Presidente, o
Projeto número 81, de 1956, manda modificar o
artigo 27 e seus parágrafos da Lei número 2.004, de
3 de outubro de 1953, que dispõe, como sabemos,
sôbre a política nacional do petróleo.
A Emenda número 1, foi brilhantemente
examinada pelo nobre Senador João Villasbôas.
Sugere agora S. Exa. o destaque da palavra
"preferentemente", para o fim de tornar obrigatória a
aplicação da percentagem de 4% em obras de
pavimentação de estradas ou que visem ao
suprimento de energia elétrica aos Municípios.
O ilustre Líder da Bancada udenista deseja,
com a discussão reiterada de questões dessa
natureza, pedir exame mais cuidadoso, por parte dos
colegas da Maioria, do atentado que se procura
praticar contra as liberdades democráticas.
O Projeto apresentado pelo Partido Social
Democrático, visando à modificação da atual Lei
Eleitoral, está crismado, no Brasil, inteiro como o
"Projeto da Fraude".
Muitas consciências bem formadas, da
bancada da Maioria, nesta Casa, opõem-se a essa
alteração no processo de alistamento eleitoral,
quando a Nação devia estar sendo tôda conclamada
para o cumprimento do sagrado dever cívico.
Inúmeros companheiros, confidencialmente, têm-me
confessado seu desapontamento por estarem sendo
forçados a dar colaboração num ato que consideram
danoso às instituições democráticas.
__________________

* Não foi revisto pelo orador.

Creio chegada a hora de êsses colegas
adotarem posição mais enérgica perante seus
Partidos, integrantes da Maioria, dela obtendo atitude
sensata, que evitará mais uma crise a sacudir a vida
nacional em momento já tão crítico.
Não é possível teimar em tirar do povo
brasileiro a possibilidade de realizar sua vontade
através de pronunciamento livre nas urnas eleitorais.
A tentativa de modificação da lei, neste
instante, bem como aquêle ato do nobre Deputado
Armando
Falcão,
apresentando
emenda
constitucional para dar o direito de voto aos
analfabetos, trará apenas, um pouco de gasolina na
fogueira das dificuldades nacionais. Os elementos da
Maioria não conseguirão realizar sua vontade. Até
onde Deus nos der fôrças, lutaremos com as armas
legais, para evitar se processe mais êsse crime
contra as instituições livres.
O nobre Senador João Villasbôas, ao
apresentar êsse pedido de destaque, quis dar uma
oportunidade a mais aos nobres companheiros da
Maioria, para que encarem sèriamente suas
responsabilidades e não se deixem levar num rumo
inconveniente para o funcionamento das instituições,
e, talvez, contra os interêsses dos seus próprios
partidos. Há, em preparação, uma verdadeira
"journée des dupes". O que se procura é lograr
alguém ou alguma organização.
Procurou-me alto representante do Partido
Social Democrático, para convencer-me de que essa
modificação intentada não prejudicaria, em nada, a
UDN; antes, a beneficiaria, porque o eleitorado
udenista tem um conteúdo rural muito semelhante ao
eleitorado do Partido Social Democrático.
Devíamos precaver-nos contra o eventual
crescimento do PTB, e, por isso, precisávamos
apoiar as inovações tentadas na lei eleitoral.
Ao meu Partido, porém, não interessa
prejudicar a êste ou aquêle partido; a minha
agremiação o que interessa é a verdade eleitoral. Se
o povo brasileiro estiver disposto a conduzir ao
Poder êste ou aquêle partido, a União Democrática
Nacional a isso não se oporá; acata tranqüilamente a
vontade soberana do povo.
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O que a União Democrática não pode permitir
é que se continue a querer praticar no Brasil uma
democracia que já tem trazido ao País tantos
desencantos, tantas decepções e tantas agitações.
É a razão por que nos estamos valendo do
recurso legal de ocupar esta tribuna, no discutir
todos os Projetos de Lei, para que a consciência dos
nossos companheiros da Maioria vá despertando e
fazendo com que, afinal, seja repelida essa tentativa
que não se coaduna com o interêsse nacional e,
muito menos, com o interêsse da democracia.
Assim,
Senhor
Presidente,
fiel
às
considerações feitas na última sessão do Senado, a
respeito da Emenda nº 1, opino pela rejeição do
destaque apresentado pelo nobre Líder da minha
bancada, o ilustre Senador João Villasbôas, como
opinei pela rejeição da Emenda número 1. A
aprovação do destaque, como disse, asseguraria,
pràticamente, que o dispositivo fôsse aprovado com
caráter de obrigatoriedade. Desde que não tivesse a
palavra "preferentemente" estaria implìcitamente
obrigado o cumprimento do dispositivo. (Muito bem).
Durante o discurso do Senhor Juracy
Magalhães, o Senhor Lima Teixeira deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Senhor Apolônio
Salles.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o
Requerimento.
Os Senhores Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está rejeitado.
O SR. JURACY MAGALHÃES (pela ordem):
– Senhor Presidente, requeiro verificação da
votação.
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
verificação da votação requerida pelo nobre Senador
Juracy Magalhães.
Os Senhores Senadores que aprovam o
Requerimento queiram levantar-se. (Pausa).
Queiram sentar-se S. Exas. e levantar-se os
que rejeitam o Requerimento. (Pausa).
Votaram a favor 8 Senhores Senadores e
contra, 20.
Não há número. Vai-se proceder à chamada.

Respondem à chamada os Senhores
Senadores:
Mourão Vieira. – Cunha Mello. – Prisco dos
Santos. – Lameira Bittencourt. – Sebastião Archer. –
Alfredo Duailibe. – Waldemar Santos. – Leônidas
Melo – Onofre Gomes. – Fausto Cabral. – Kerginaldo
Cavalcanti. – Reginaldo Fernandes. – Abelardo
Jurema. – Apolônio Salles. – Jarbas Maranhão. –
Ezechias da Rocha. – Sobral Barreto. – Lourival
Fontes. – Neves da Rocha. – Juracy Magalhães. –
Lima Teixeira. – Pitombo Cavalcanti. – Ary Vianna. –
Alencastro Guimarães. – Caiado de Castro. –
Gilberto Marinho. – Lima Guimarães. – Pedro
Ludovico. – Mário Motta. – João Villasbôas. – Alô
Guimarães. – Gaspar Velloso. – Gomes de Oliveira.
– Francisco Gallotti. – Saulo Ramos. – Daniel
Krieger.(36).
O SR. PRESIDENTE: – Responderam à
chamada 36 Senhores Senadores.
Vai-se renovar a votação, que será simbólica.
Os Senhores Senadores que aprovam o
Requerimento do nobre Senador João Villasbôas
queiram ficar sentados. (Pausa).
Está rejeitado.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI (para
declaração de voto) *: – Senhor Presidente, creia V.
Exa. que minha presença nesta tribuna, para
declaração de voto, não importa nenhuma aliança
com os nossos simpáticos colegas obstruidores da
União Democrática Nacional. Tanto que, Senhor
Presidente, mesmo antes de o nobre Senador Juracy
Magalhães, em aparte ao preclaro Senador João
Villasbôas, fazer, da tribuna, dissertação tão distante
dos objetivos da emenda, ainda que fazendo eu
parte da Maioria, assentei e concordei com que o
destaque requerido atende a condições de
moralidade e, portanto, lhe daria aplauso, isto é, meu
voto.
Senhor Presidente, pertenço ao bloco
majoritário, mas faço parte de um bloco mais sólido,
que é o da minha consciência.
__________________

* Não foi revisto pelo orador.
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Quando qualquer Projeto ou proposição desta
ou daquela natureza não me parece conveniente ao
interêsse público, sempre me reservo o direito de
votar de acôrdo com o que me parece justo, e nesse
propósito, invariàvelmente tenho me mantido.
Não é necessário, portanto, rufem os tambores
adversos, para que eu desperte dessa longa
hibernação com que os olhos dos nossos preclaros
colegas da Minoria nos vêm a todo instante. Estamos
atentos e vigilantes, e posso asseverar a V. Exas.
que ainda nenhum problema que me pareça de alta
significação nacional deixou de ter, neste recinto, a
minha modesta cooperação. Quantas vêzes –
quantas! – tenho votado, assim como continuarei a
votar, ao lado dos meus adversários políticos, se
assim me impuser a consciência.
Estou certo, Senhor Presidente, de que da
mesma maneira pensarão os eminentes colegas,
membros dos vários partidos aqui representados e
que não se encontram na oposição.
Para mim, a oposição é apenas um
epifenômeno político. De um momento para outro, as
coisas se modificam; e os que eram maioria passam
a ser minoria; os que ontem eram opositores, diante
do clima diferente, apoiarão a situação constituída.
Sempre cultivei, na política, a tolerância
democrática, levada ao máximo, para com todos os
que comigo debatem ou a mim se opõem. Creio que
esta é uma virtude inerente às sociedades civilizadas;
nem poderia eu compreender regime representativo,
sem
condescendência
e
respeito
mútuo,
indispensáveis a que cumpramos os nossos deveres.
Se bem que não tenha autoridade para falar em
nome dos que compõem a Maioria, porque sou membro
de Partido que se representa por três Senadores
apenas, aqui estou para servir, sobretudo, ao Brasil.
A Minoria pode estar certa e tranqüila de que o
Partido Social Progressista, que tem em mim um dos
seus mais obscuros soldados, prestará à Nação os
serviços, que por mais de uma vez tem prestado,
com coragem, elevação e sobranceria. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o Projeto.
O
SR.
JOÃO
VILLASBÔAS
(para
encaminhar a votação) *: – Sr. Presidente, a Lei
número 2.004, de 3 de outubro de 1953, que
instituiu a Petrobrás, prescreve, no seu artigo 27, o
seguinte:
"Art. 27. A sociedade e suas subsidiárias ficam
obrigadas a pagar indenização correspondente a 4%
(quatro por cento) sôbre o valor do óleo extraído ou
do xisto ou do gás aos Estados e Territórios, onde
fizeram a lavra do petróleo e xisto betuminoso e a
extração de gás, de indenização de 1% (um por
cento) aos Municípios onde fizerem a mesma lavra
ou extração.
§ 1º Os valores do óleo e do xisto betuminoso
serão fixados pelo Conselho Nacional do Petróleo.
§ 2º Será efetuado trimestralmente o
pagamento de que trata êste artigo.
§ 3º Os Estados, Territórios e Municípios
deverão aplicar os recursos fixados neste artigo,
preferentemente, na produção de energia elétrica e
na pavimentação de rodovias".
Modificando o artigo 27, o nobre representante
da Bahia, na Câmara dos Deputados, Deputado Luiz
Viana, ofereceu o Projeto ora em votação, que altera
o citado artigo nos seguintes pontos:
Eis o texto do artigo 27:
"A sociedade e suas subsidiárias ficam
obrigadas a pagar indenização correspondente a 5%
(cinco por cento) sôbre o valor do óleo extraído ou do
xisto ou do gás aos Estados e Territórios onde
fizerem a lavra do petróleo e xisto betuminoso e a
extração do gás, e a indenização de 1% (um por
cento) aos Municípios onde fizerem a mesma lavra
ou extração".
Senhor Presidente, a alteração é apenas da
quota que passa de 5 por cento, estabelecida na lei
atual, para 4 por cento.
__________________

* Não foi revisto pelo orador.
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O pagamento feito pela sociedade e suas
subsidiárias aos Estados é do 5%, porém ficam êles
na obrigação de atribuir aos municípios onde se
realiza a lavra 20 por cento dêsses 5 por cento.
Vê-se, claramente, que o dispositivo do
Projeto ora em discussão não alterou a quota,
apenas estabeleceu o critério de que a sociedade
pague, ao Estado, 4 por cento e 1 por cento, que
corresponde aos 20 por cento dos 5 por cento
anteriores, diretamente aos Municípios.
Atendendo a que, Senhor Presidente? Que os
Estados vêm recebendo a quota de 5 por cento,
distribuída pela sociedade, porém não fazem a
redistribuição dos 20 por cento aos Municípios.
O ilustre representante da Bahia, na justificação
que acompanha o Projeto, esclarece ser o que se
verifica no seu Estado, que recebe os 5 por cento,
porém, até hoje, não fêz a distribuição dos 20 por cento
devidos aos Municípios de onde é extraído o petróleo.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Pretende, então, o pagamento direto.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O Projeto
estabelece seja êle feito pelas sociedades,
diretamente, aos Municípios.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – A
justificação dá a entender que o Estado da Bahia
passa calote nos Municípios?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não sòmente o
Estado da Bahia. Sabe o nobre colega que, no tocante
à cota rodoviária, por exemplo, os Estados recebem
para ser redistribuída com os Municípios e tal não
acontece. Em Mato Grosso, o Govêrno até agora só a
tem remetido aos Municípios administrados por
prefeitos que não lhe sejam adversários partidários.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permite V. Exa. outro aparte?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o
prazer.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não
estou contestando que outros Estados lancem mão
das cotas rodoviárias. Seria outra modalidade de
calote aos Municípios.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Perfeitamente.

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Concluo pela justificação que Vossa Excelência
acaba de ler que o Govêrno caloteava os
Municípios.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Justamente, é
o que está expresso na justificação que acompanha
o Projeto.
A honrada Comissão de Economia desta
Casa, pelo seu Relator, o Senador Fernandes
Távora, declarou, ao apreciar a matéria:
"Quanto ao mérito, bastaria lembrar que a
lei de rateio do Fundo Rodoviário entre União,
Estados e Municípios, prevê mecanismo idêntico:
O D.N.E.R. entrega aos Estados o total das
quotas, que são distribuídas por êles aos
Municípios, depois de retiradas as que lhe são
atribuídas. Mas, apesar da sanção ditada pela lei
aos Estados faltosos, são constantes as
reclamações dos Municípios, lesados por
injunções da política dominante, sobretudo
quando há divergências partidárias entre êstes e
o Estado".
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permite V. Exa. mais um aparte?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o
prazer.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Quer
dizer: o Projeto visa a combater o mau veio que já
existe na administração do País.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – É o que se
depreende da modificação ao artigo 27 da Lei atual;
e se prevê, desde logo, a distribuição direta, pela
sociedade, da quota dos Estados e dos Municípios, a
fim de evitar reclamações e evasões.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Lembro ao nobre orador que o tempo
de que dispõe está por terminar.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Senhor
Presidente, muito agradeço a Vossa Excelência a
advertência.
Como dizia, prevê-se, desde logo, a distribuição
direta, pela sociedade, da quota dos Estados e dos
Municípios, a fim de impedir persistam, as reclama-
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ções dêstes últimos, por lhes sonegarem os
primeiros o que lhes pertence, por fôrça de Lei.
Espero aprove o Senado o Projeto, como está
redigido; e se amanhã aparecer outro, oriundo da
Câmara dos Deputados ou desta Casa, no sentido
de estabelecer medida idêntica com relação ao
Fundo Rodoviário, também lhe seremos favoráveis.
(Muito bem).
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Senhor
Presidente, peço a palavra, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE: – Lembro aos Senhores
Senadores que, no encaminhamento da votação,
não são permitidos apartes.
Tem a palavra o nobre Senador Juracy
Magalhães, para encaminhar a votação.
O SR. JURACY MAGALHÃES (para
encaminhar a votação) *: – Senhor Presidente,
volto à tribuna para discutir o Projeto de Lei da
Câmara, número 81, de 1956.
Conhecedores da administração pública no Brasil,
sabemos a tendência de absorção de verbas que existe,
pelos diferentes Tesouros, nos vários escalões da
hierarquia administrativa. Um impôsto arrecadado pela
União, para ser distribuído com os Estados e os
Municípios, normalmente só chega ao Tesouro dêsses
Estados e Municípios através de reclamações vigorosas
dos respectivos administradores.
O nobre Senador João Villasbôas fixou
admiràvelmente o aspecto construtivo do Projeto.
Procura-se libertar as administrações municipais do
inconveniente de discutir com as estaduais, nas
Unidades Federativas se há petróleo, se o dinheiro
decorrente da arrecadação dessa taxa a que a lei
obriga a Petrobrás, irá ou não aumentar as dificuldades
entre a administração dos Estados e dos Municípios.
O que o nobre Senador Kerginaldo Cavalcanti,
no seu aparte malicioso insinuou como calote do
Govêrno baiano em relação aos Municípios...
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – É
alusão de Vossa Excelência ao nosso ilustre colega
de Santa Catarina? (Riso).
__________________

* Não foi revisto pelo orador.

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Falei em
calote.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Então,
queira perdoar-me; não foi malícia.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Aí a malícia
de V. Exa. tendeu para um trocadilho que, confesso,
não me fêz rir.
Senhor Presidente, o que a malícia do nobre
Senador Kerginaldo Cavalcanti admitiu como sendo
"calote" é, infelizmente, prática generalizada da
administração pública.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Estou
de acôrdo com V. Exa., mas no que diz respeito a
calote, é prática bem antiga.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – O Govêrno
a que V. Exa. serve, com tanta dedicação, tanto
devotamento e, não raro, com bravura...
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Muito
obrigado.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – ...é useiro e
vezeiro na prática dêsse sistema, e a prova é que o
calote passado pelo Govêrno aos Institutos de
Previdência já se eleva à fabulosa quantia de 40
bilhões de cruzeiros.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Concordo com V. Exa., mas trata-se de velho
calote.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – E não
houve protesto sequer, de Vossa Excelência, no
particular.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Vossa
Excelência está equivocado. Sou muito mais velho
do que V. Exa. nesta Casa, e meus protestos neste
sentido já se fizeram ouvir mais de uma vez.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa.
cansou de me ouvir declarar que ainda não ouvira
êsses protestos.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Pelo
contrário; voz mais autorizada que a minha é a de V.
Exa., e eu comungo com o nobre colega no protesto
que faz.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Quero lembrar qual não são permitidos
apartes nos encaminhamentos de votação.
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O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Senhor Presidente, com grande respeito à Mesa,
confesso que foi ato involuntário da minha parte.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Ato
involuntário que penhorou ao seu colega que está na
tribuna. Os apartes de Vossa Excelência serão
sempre benvindos, aguardo que a Mesa aplique,
para V. Exa., a mesma interpretação liberal que tem
usado em outras circunstâncias.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – A
Mesa está certa em cumprir seu dever.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Não há
Senhor Presidente, portanto, um calote do govêrno
do Estado da Bahia aos Municípios mas
reivindicação justa dos Municípios a fim de se
libertarem dêsse recebimento intermediário, que
não tem razão de ser. Por que a Petrobrás, em vez
de entregar, diretamente, aos Municípios, onde
existem aquêles privilegiados trechos, onde se
descobriu o petróleo, manda a taxa para os
Estados, para que os governadores vacilem se
devem ou não lhes dar? Não seria preferível, como
no caso da Bahia, empregá-la num plano geral
rodoviário, em benefício de todos os Municípios na
arrecadação dessa taxa?
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Nobre
Senador
Juracy
Magalhães,
permito-me
aproveitando estar nosso Presidente distraído,
apartear V. Exa. que, acaba de proclamar, com
outras palavras, que não há calote da parte do
Presidente Juscelino Kubitschek, Vossa Excelência,
quando diz que não há calote por parte do Govêrno
da Bahia, admite, "ipso facto", que, também, êle
inexiste quanto ao do Senhor Juscelino Kubitschek.
Vossa Excelência comparou as duas situações.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa. me
perdoe, mas está argumentando...
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Com
as palavras de V. Exa.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – ...forçando
os argumentos. Os fatos mostram que a situação é
totalmente diversa.

O Govêrno da Bahia não declarou que não paga
as quotas; está em entendimento com os Municípios no
sentido de firmar com a Petrobrás, acôrdo para a
construção de estradas pavimentadas na região de
petróleo. Se êles concordarem, as estradas serão
construídas com o dinheiro do Estado dos Municípios e
da Petrobrás. Será um convênio, a que os municípios
aderirão ou não. Esta a razão, por que, o que estou
informado, ainda se acha retida a quota.
Opinamos, por isso, favoràvelmente ao
Projeto, nos têrmos em que está, e nossas
intervenções no Plenário buscaram evitar que,
emendado, voltasse à Câmara dos Deputados.
Ainda ontem, em Salvador, fui procurado pelo
Prefeito do Município de Pojuca, como de outra feita
o fôra pelo Prefeito de Catu, ambos interessados em
receber diretamente as quotas, para aplicá-las de
acôrdo com a conveniência municipal.
Sabe Vossa Excelência nobre Senador
Kerginaldo Cavalcanti, que a aplicação dessas verbas
arrecadadas pela União e entregues aos Municípios
nem sempre tem sido bem feita. Há, mesmo, casos
dolorosos de malversação de dinheiros públicos.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Concordemos em que, geralmente, têm sido mal feitas.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Confesso
que tenho especial aprêço pela administração
municipal. Apesar de todos os prejuízos com tôdas
as aplicações de verba possíveis, é preferível, a meu
ver, continuar insistindo na utilização dêsses
recursos, para que os Prefeitos aprendam dentro da
escola de administração pública do País.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – É o
que está faltando.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Permito-me comunicar ao nobre orador
que o tempo está por se findar.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Agradeço a
advertência, Senhor Presidente; concluirei dentro em
breve minhas considerações.
Há
Municípios
onde
a
verba
correspondente aos 10 por cento sôbre o im-
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pôsto de renda, por exemplo, é distribuída entre os
Vereadores e nem entra nos cofres municipais. Há
verdadeira comandita para explorar...
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Por
falta de fiscalização rigorosa. É o de que precisamos.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – A
fiscalização legal, constitucional, tem de ser exercida
pela Câmara de Vereadores, e, desde que há
conivência dêstes, não há fiscalização possível para
obstar ao mal.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Reconhece V. Exa. que certas Câmaras de
Vereadores usam dêsses processos?
O
SR.
JURACY
MAGALHÃES:
–
Infelizmente; mas, por isso mesmo, devemos ajudar
nossos correligionários, ensiná-los a fiscalizar a
aplicação das verbas, para que se aperfeiçoe o
processo democrático.
Senhor Presidente, na minha opinião, todos os
entraves criados à aplicação dessas verbas, a
pretexto de fiscalização, são atentados à
Constituição; porque, desde que há autonomia
municipal, a fiscalização só se pode processar
através de órgãos municipais. Esta, a boa doutrina.
Tais, entretanto, têm sido os clamores de certos
municípios, e tanto vêm repercutindo no Senado, que
a atenção de homens eminentes como os Senadores
Fernandes Távora e Lúcio Bittencourt foi despertada
para a conveniência do estabelecimento de normas
de fiscalização da aplicação das verbas municipais
arrecadadas pelo Govêrno Federal.
Não é demais, portanto, Senhor Presidente, que o
Senado aprove o Projeto tal como está, dando liberdade
aos Municípios, para que apliquem a verba, que é da
sua arrecadação, que integra a sua receita. Se erros
houver nessa aplicação, êsses erros serão sanados,
porque "c'est en forgeant qu'on dévient forgeron".
Os Prefeitos municipais bem aplicarão as
verbas que forem obtendo, seguindo os conselhos
daquela escola de administradores que os fará um
dia, empregar sempre o dinheiro público no interêsse
da comunidade que dirigem.
Por essas razões peço ao Senado a
aprovação do projeto, nos têrmos em que ao
encontra. (Muito bem).

O SR. PRESIDENTE: – Lembro aos nobres
Senadores que, nos têrmos do Regimento, não são
permitidos apartes no encaminhamento da votação.
E' evidente que essa norma pretende assegurar ao
orador todo o tempo de que dispõe, apenas dez
minutos.
Assim, peço aos Senhores Senadores que
cooperem com a Mesa, cumprindo o Regimento.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, pela
ordem, o nobre Senador Kerginaldo Cavalcanti.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI (pela
ordem) *: – Sr. Presidente, quero penitenciar-me
diante de V. Exa. pela advertência pública que
acaba de fazer, e confessar-me culpado, réu de
grande crime. V. Exa. porém, há de convir que
quando me encontro na posição em que V. Exa. se
encontra, sou o primeiro a reclamar o respeito ao
nosso Regimento. V. Exa. está procedendo muito
bem. Louvo-o por isso e asseguro-lhe que de agora
por diante, não obstante meu grande desejo de
disciplina, farei o possível para atender a Vossa
Excelência. Não digo que atenderei, porque
acredito mesmo que em certas ocasiões meus
nervos me compelem a atitudes que não desejo.
Daí pedir a V. Exa. me releve quando puder. De
minha parte, farei tudo para cumprir o regimento.
(Muito bem!).
O SR. DANIEL KRIEGER (para encaminhar
a votação) *: – Sr. Presidente, Senhores Senadores,
em verdade o projeto de lei em votação nada inova.
Atribui aos municípios o que já lhe é de direito;
apenas tira dos Estados, para entregá-la aos
Municípios.
O Senado é constituído de representantes dos
Estados da Federação que foram, forçoso é convir,
mal considerados na discriminação de rendas na
Constituição de 1946.
A
afirmativa
dos
Senadores
João
ViIlasbôas, Juracy Magalhães e, em aparte,
Kerginaldo Cavalcanti, de que os Esta__________________

* Não foi revisto pelo orador.
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dos recebem as quotas e demoram a entregá-las
aos Municípios é verdadeira; mas assim
procedem, forçoso é reconhecer, em caso de
extrema necessidade: e a necessidade extrema é
consignada escusante, no Direito Criminal. Quem
furta porque tem fome não se lhe aplica qualquer
pena.
Há poucos dias, vimos o caso de uma
menina que, tangida pela fome, furtou um pão.
Apanhada em flagrante por uma vizinha, que
chamou a Polícia, atirou-se pela janela e fraturou
uma perna. O Sr. Presidente da República, a
mais alta autoridade da Nação, condoído, levado
por piedade cristã, visitou-a pessoalmente e
determinou se desse um emprego à mãe. Pena
que essa providência não se estenda a tôdas as
pessoas sofredoras do Brasil que, por certo não
se resume naquela pobre e desventurada
senhora.
Sr. Presidente, a verdade é que os Estados
não têm a máquina de imprimir dinheiro. O Govêrno
da República se não paga aos Institutos é porque
não quer: se quisesse, bastaria apertar o botão da
máquina impressora e dela tirar o papel pintado
para dar aos Institutos. Neste país se emite e
distribui dinheiro sem aprovação do Congresso e
apenas pela vontade absoluta do Senhor
Presidente da República. Essa, a realidade que
ninguém pode contestar. Assim, se a União não
paga o que deve, é porque o Sr. Presidente da
República não quer; não é por falta de recursos,
porque o Govêrno tem a máquina impressora, pode
imprimir e pagar.
Os Estados da Federação brasileira não a
têm, e sempre foram mal tratados na discriminação
de rendas. Os Constituintes esqueceram que os
Estados têm uma soma imensa de encargos que os
Municípios não poderão realizar. Infelizmente, no
Brasil, há o espírito de coordenação necessário, para
que os Municípios se entendam e possam resolver
os problemas administrativos que afligem nossa
Pátria. Os Estados têm ainda deveres e encargos a
resolver e inúmeros problemas que lhe estão afetos;
e, no entanto, estão completamente destituídos de
recursos para levar avante a missão que a sua Cons-

tituição e as Leis da República lhe conferem. Essa a
realidade que desafia qualquer contestação.
Que se dê aos Municípios, aprovando o
projeto, o direito de receberem diretamente da
Petrobrás a porcentagem que lhes toca, mas que se
faça uma revisão constitucional para dar aos Estados
da Federação brasileira os recursos necessários à
sua subsistência como Estado. Porque, em
realidade, não temos federação; temos, sim, uma
ficção de federação política; mas não temos
federação econômica e financeira. Portanto, a
federação política desaparece integralmente.
Vivem todos os Estados da Federação em
regime deficitário, a pedirem ao Presidente da
República empréstimos no Banco do Brasil. E'
preciso que se extirpe essa situação, que não pode
sobreviver, sob pena de termos feito malograr o
grande sonho dos brasileiros que foi a Federação. Já
dizia Ruy Barbosa: antes da própria República, a
Federação brasileira, como anseio generalizado de
todos os homens deste país.
Pois bem. Sr. Presidente, não temos federação,
e isso porque o Banco do Brasil, a serviço e às ordens
do Governo da República, tem todos os podêres na
mão, vivendo os Estados numa vassalagem
permanente, a pedirem, de chapéu na mão, o que
precisam para atender às suas vitais necessidades.
Como representante de uma das unidades da
Federação das mais prósperas, deixo consignado meu
protesto e minha advertência. Não conseguiremos uma
grande pátria, forte e indissolúvelmente unida, se os
Estados
não
se
apresentarem
vigorosos,
econômicamente, e independentes, polìticamente.
Essa a verdade. que ninguém pode contestar, no
Senado da República! (Muito bem).
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI (para
encaminhar a votação) *: – Senhor Presidente,
quando em aparte a um dos ilustres colegas tive
ensejo de dizer que a justificação do projeto ora em
debate, de certo modo, imputava ao Govêrno da
Bahia a prática de um calote contra os Municípios,
não quis, com isso, retratar ao flagrante e, precipua__________________

* Não foi revisto pelo orador.
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mente, o Governador ou o Govêrno daquele Estado;
quis, sim, estereotipar uma situação nacional, isto é,
o calote generalizado.
Tanto é verdade, que o nobre Senador João
Villasbôas, compreendendo o alcance das minhas
palavras, logo saiu-se com a alegação apropriada de
que, nas estradas de rodagem, com a quota aos
Municípios, se verificava constantemente a não
entrega das verbas a quem de direito. Êste aspecto
também foi cumpridamente desenvolvido através da
palavra autorizada do nobre Senador Juracy
Magalhães.
Não tive, Senhor Presidente, nenhum
propósito malicioso de caráter específico, quando me
referi ao Estado da Bahia. Não. O que eu quis foi,
realmente, já que se tratava do exame de caso
atinente àquele Estado, desenvolver uma tese
aplicável a outros Estados da Federação e a
situações diversas que verificávamos em nosso País.
Está, assim, claramente expresso que não
houve de minha parte nenhum Intuito de ferir a
pessoa do eminente Governador do Estado da Bahia
e, sim, o de atingir a todos os Governadores que
porventura retenham essas verbas, o que é
encontradiço em quase tôdas as administrações
brasileiras. Citou o nobre Senador Juracy
Magalhães, como exemplo, que poderá ser
verificado pelos que o assim o desejarem, o caso
dos Institutos.
Senhor Presidente, não estamos aqui para,
exclusivamente, por espírito de grupo, negar a
verdade. E' uma verdade tão verdadeira, que
ninguém a ignora, a de que os Institutos, há muitos
anos, através de muitos govêrnos da República não
vêm recebendo aquela contribuição a que é obrigado
o Poder Executivo. De certo modo entretanto, para
essa peçonha, teremos que encontrar o remédio. Um
dêles se alvitra, com excelentes fundamentos, nas
linhas dêsse projeto.
Quando
retira
da
competência
do
Governador ou do Govêrno do Estado, como
quiserem, a entrega das quotas aos municípios, e
a atribui, diretamente ao Govêrno Federal,
implicitamente já proclama o projeto – não sei
se a expressão será muito amável – que o calote

é geral. Tanto é exato meu raciocínio que, com
efeito, não tem outro objetivo a proposição nas suas
entrelinhas. O que se está sentindo, percebendo,
compreendendo, o que dêle ressuma e ressumbra, é
a proclamação de que êsse calote é sintoma
alarmante e generalizado.
Quando, porém, proposta boa medida,
devemos adotá-la. Temos, de fato, velhos e maus
costumes que, aos poucos, iremos estirpando.
Talvez não seja aconselhável uma operação muito
rápida, muito violenta, ou uma intervenção cirúrgica
brutal; porém, passo a passo, gradativamente,
iremos praticando as operações necessárias, a fim
de que, em dado momento, realizemos a evolução
substancial e conveniente, que atenda aos anseios
do País.
E' o que acontece, na espécie. Já verificamos
que dizer a um Governador de Estado que entregue,
é muito duro, dizer que pague, é muito duro,
sobretudo porque geralmente os Governadores
recebem essas verbas, que passam à escrituração
do próprio Tesouro, ainda que estejam sob rubrica
de natureza especial, e, na manipulação dos
dinheiros públicos, como os Estados nem sempre
dispõem de grandes rendas, elas se vão
indevidamente – reconheço-o – mas se vão; e o que
se há de fazer então? Procurar saída para o
irremediável. E, o que objetiva o projeto – que, em
vez de irem para as mãos dos Governadores, da
Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, ou Rio
Grande do Norte, essas verbas sejam entregues ao
órgão competente para recebê-Ias.
À primeira vista, pareceria até que tive o
propósito de diminuir, ferir ou atingir o nobre
Governador da Bahia, Senhor Antônio Balbino,
grande brasileiro, que só merece a minha mais alta
consideração.
Sr. Presidente, compreendo êste projeto,
sobretudo dentro das linhas estruturais em que a
colocaram os nobres Senadores Juracy Magalhães e
Daniel Krieger.
V. Exa. sabe que a questão da distribuição de
rendas é a velha matéria, sempre remoçada. Quando
em pauta, sucita ambos debates. Vocifera-se
e reclama-se nova distribuição.
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Recordo-me de que, constituinte em 1934, já
os debates em tôrno da matéria eram incendiados.
Tenho ainda na lembrança os trabalhos da
Constituinte de 1946, quando, da mesma sorte, o
assunto empolgou os constituintes.
Agora, que se fala, com efeito, na possibilidade
de uma reforma constitucional, sobretudo nos dias de
hoje, em que a moeda "analfabeto" passou a ter
valorização especial, creio, Senhor Presidente, que a
redistribuição de renda constitui o fundo, o leitmotif, a
principal razão de ser daqueles que sinceramente
desejam melhorar o País.
Os Estados sentem-se pobres e proclamam
rica a União; em contrapartida, os Municípios
declaram que os Estados são ricos e êles muito
pobres. Como órgão dessa Maioria, nem sempre
bem compreendida pelos nobres colegas da
Oposição, darei meu voto e do meu Partido ao
Projeto. (Muito bem!).
O SR. CARLOS SABOYA (para encaminhar a
votação)*: – Senhor Presidente, é digno dos maiores
encômios a preocupação de se dotarem os Municípios
brasileiros de renda própria, a fim de se criarem nas
regiões longínquas das Capitais, meios para a fixação
do homem, para que não se sinta seduzido pelos
encantos, pelo fascínio dos grandes centros.
Sob certo aspecto, não concordo em que se tire
um por cento da parcela que cabe a todos, para se
dar preferência de aplicação onde é extraído o
petróleo, porquanto as atividades petrolíferas se
determinam, sempre, por seu pleno emprego, pela
prosperidade reinante no local, pela facilidade em
conseguir outras atividades que não as do campo.
Temos o exemplo em todo o mundo, onde a
agricultura desaparece quase completamente,
havendo necessidade de buscar-se alhures o de que
se carece para alimentação e subsistência das
populações sitiadas em redor da extração do petróleo.
Graças a Deus, Sr. Presidente, a esta altura já
o possuimos. Houve época em que dizia Monteiro
Lobato, em seus livros, ter sido a Divina Providência ca__________________

* Não foi revisto pelo orador.

prichosa ao determinar fora dos limites do País a
existência de jazidas de ouro negro.
Ainda hoje, discutimos se o petróleo deve ser
explorado por brasileiros ou por estrangeiros; ainda
não estamos em plena atividade de produção, pois
há "deficit" com relação à nossa capacidade de
consumo; enquanto discutimos sôbre essa nossa
riqueza, já se fala em outra fonte de energia no
mundo – a atômica. Segundo se nos afigura, o
petróleo, como fonte de energia, será superado, no
futuro pela energia atômica. E ainda permanecemos
discutindo.
Dia virá em que começaremos a cogitar se
deveremos ou não produzir motor com reatores
atômicos; quando quase todos os países civilizados
estão procurando superar a fase do petróleo, ainda
nos detemos na sua forma de exploração,
distribuição, refinação e extração.
Não resta a menor dúvida de que atribuir-se
ao Estado um percentual, aliás, relativamente
insignificante, de cinco por cento é medida
proveitosa, mas não me parece justo se vá buscá-Ia
como sacrifício do Município que realmente produz,
onde se realizam as extrações do óleo.
Dever-se-ia, Sr. Presidente, buscai outras
fontes e deixar que o Estado permanecesse com
essa
soma
para
que
pudesse
distribuir
equitativamente em tôdas as regiões produtoras, no
incentivo da agricultura.
Somos um País tido como rico, poderoso, já
chamado, em certa época, "genuinamente agrícola",
e no entanto lutamos de maneira tremenda contra a
falta de gêneros alimentícios.
Somos um País poderoso, forte, grande, mas
êsse poder, essa fortaleza e essa grandeza, não têm
tido, absolutamente, até agora, reflexo no seu
desenvolvimento e na facilidade da vida do povo
brasileiro.
O povo luta e sofre; paga tributo muito pesado
durante sua existência na face da terra. Por quê?
Porque não temos procurado criar, principalmente,
no "hinterland", meios de vida para a fixação do
homem ao solo. Êste, então, abandona a campo, vai
para a cidade, desta para as Capitais; e torna a vida
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das metrópoles verdadeiramente asfixiante.
Sr. Presidente, parece-me que, quando mais
descentralizarmos o poder central; quanto mais
criarmos condições essenciais à fixação do homem
ao campo, mais estaremos cumprindo uma missão
de patriotismo e contribuindo, de maneira categórica,
para a felicidade do povo brasileiro.
Não resta a menor dúvida que a distribuição
de um por cento aos Municípios que fizerem a lavra
ou a extração, tem efeitos benéficos, sua defesa é
perfeitamente aceitável e – parece-me – sob todas
os aspectos, cheia de caracteristícas que lhe indicam
à aprovação.
Continuarei, no entanto, a me bater no sentido
de que a região onde se extrai a lavra, onde existe o
petróleo e onde se colocarão as sondas, cria uma
capacidade de emprêgo, uma necessidade da própria
exploração e da instalação de usinas produtoras de
energia elétrica. A percentagem de um por cento,
portanto, que se poderia desviar para ser empregada
em outras zonas dos Estados – cria situação
preferencial que beneficiará a própria Petrobrás, a qual
se diz na obrigação de realizar todos êsses serviços,
pois não é absolutamente possível a uma emprêsa
poderosa, como ela o é, localizar seus funcionários,
muito bem pagos e muito credenciados, numa região
inóspita. A Petrobrás, portanto, sentindo a necessidade
de criar, no meio onde é extraído o petróleo, condições
de vida mais dignas para a sobrevivência e o bem-estar
do seus funcionários, determinaria, através dos seus
lucros – que, segundo me dizem, são fantásticos – a
instalação, nessas regiões, da energia elétrica e dos
serviços públicos necessários.
Sr. Presidente, como tive ocasião de declarar
no princípio do meu discurso, oferecendo aquelas
zonas, pelas suas possibilidades econômicas,
facilidades de emprêgo o homem nela residente não
mais trabalhará na enxada e não mais se dedicará
ao amanho do solo.
Nestas condições, melhor seria aplicar
a taxa em outra região onde a natureza
não fôsse tão pródiga como o solo ao
qual se extrai petróleo.

Sr. Presidente, embora pareça absurdo, eu
manteria o texto do projeto, deixando que os cinco
por cento fôssem distribuídos pelos Governadores
dos Estados, os quais mereceram dos seus
concidadãos apoio e confiança pela honestidade,
grandeza de ação e capacidade para dirigirem os
negórios das várias unidades da Federação.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Lembro ao nobre orador de que o
tempo de que dispõe está por terminar.
O SR. CARLOS SABOYA: – Terminarei já, Sr.
Presidente.
Portanto, Srs. Senadores, a essa altura, diante
do pronunciamento do nobre Senador Juracy
Magalhães, no dito de que 1% seja atribuído aos
municípios e 4% sejam entregues aos Estados,
expressando o ponto de vista do meu partido, serme-ia difícil votar contra êsse projeto. Continuo,
entretanto, afirmando que o projeto era dispensável,
pois deveríamos dar prova de confiança aos
governos dos Estados, acatando o acêrto de sua
distribuição tendo em conta os altos interêsses da
coletividade. Não é possível que se dê a uma região
– onde a natureza já foi pródiga, permitindo que nela
exista êsse petróleo tão maravilhoso, cuja
exploração fez a grandeza de muitos países, região
que já deu um passo agigantado à frente das demais
– um percentual que poderia ser aplicado em zonas
menos desenvolvidas, nas quais a Petrobrás teria o
maior interêsse e o maior carinho, pois representaria
a sua emancipação e sua grandeza, e que teriam,
naturalmente, onde buscar os recursos necessários
à instalação de serviços essenciais naquela região.
O SR. PRESIDENTE: – Peço permissão para
ponderar que o tempo de V. Exa. está findo.
O SR. CARLOS SABOYA: – Vou terminar, Sr.
Presidente.
Sr. Presidente, votarei com o projeto, em
virtude do pronunciamento do Líder da União
Democrática
Nacional,
Senador
Juracy
Magalhães; mas fazendo sentir que muito melhor
seria deixássemos essa percentagem com
os Governos dos Estados, e fôssemos buscar,
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nos lucros da Petrobrás, uma taxa específica para
ser aplicada nos Municípios onde se processa a
extração do petróleo. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto.
Os Senhores Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados.
Está aprovado.
O SR. JURACY MAGALHÃES (pela ordem):
– Sr. Presidente, requeiro verificação da votação.
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
verificação da votação solicitada pelo nobre Senador
Juracy Magalhães.
Queiram levantar-se os Srs. Senadores que
votam a favor do projeto. (Pausa).
Queiram sentar-se os Srs. Senadores que
votaram a favor e levantar-se os que votam contra.
(Pausa).
Manifestaram-se pela aprovação do projeto 27
Srs. Senadores e contra, nenhum. Não há número.
Vai-se proceder à chamada.
RESPONDEM À CHAMADA OS SENHORES
SENADORES:
Mourão Vieira. – Cunha Mello. – Prisco dos
Santos. – Lameira Bittencourt. – Sebastião Archer. –
Alfredo Duailibe – Fausto Cabral – Kerginaldo
Cavalcanti. – Abelardo Jurema. – Apolônio Salles. –
Novaes Filho. – Jarbas Maranhão. – Ezechias da
Rocha. – Sobral Barreto. – Lauro Hora. – Neves da
Rocha. – Juracy Magalhães. – Lima Teixeira. – Ary
Vianna. – Caiado de Castro. – Gilberto Marinho. –
Benedicto Valladares. – Lima Guimarães. – Pedro
Ludovico. – Alô Guimarães. – Gaspar Velloso.
Gomes de Oliveira. – Francisco GalIotti. – Saulo
Ramos. – Daniel Krieger. – (30).
O SR. PRESIDENTE: – Responderam à
chamada 30 Senhores Senadores.
Não há número. Fica interrompida a votação.
Da Ordem do Dia não consta nenhuma
matéria em discussão.

Tem a palavra o nobre Senador Jarbas
Maranhão, orador inscrito para esta oportunidade.
O SR. JARBAS MARANHÃO (lê o seguinte
discurso): – Senhor Presidente, Srs. Senadores.
Às primeiras horas de 24 de agosto de 1952,
veio a morte inesperada e brutal e arrebatou
Agamennon Magalhães. Veio para abatê-lo.
Profundo conhecedor dos homens e das coisas,
jamais se deixando surpreender pelos problemas, com
o instinto dos acontecimentos, talvez êle tivesse
pressentido: – "Os homens de minha família não
ultrapassam dos 60 anos". Dizia aos amigos que se
referiam à sua saúde, à sua resistência. À tarde do dia
anterior, pedira a um frade que lhe Indicasse um livro
sôbre a morte, assunta que desejava ler. Também
existem fotografias suas que antecederam, de poucos
dias, ao desenlace, e que são, a respeito, bem
impressionantes. A fisionomia traduzindo lividez, numa
expressão de tristeza e perplexidade, não sabemos se
de angústia, os olhos bem abertos de quem,
surpreendido ante o insondável, procura penetrar o
mistério. E se era em Pernambuco, e repentinamente,
que êle desejava finar-se, talvez que a morte (quem
sabe?) quisesse vir ao encontro dêsse seu desejo,
mas, ainda assim, temerosa da oportunidade e decerto
ao receio de enfrentar às claras o invencível pelejador,
preferiu feri-lo em pleno repouso, no silêncio da noite,
com seu golpe irresistível.
E sentindo Agamemnon a fatalidade do
momento, consciente de que chegava ao fim, era,
ainda nessa hora, aquela mesma alma forte, ante as
adversidades da vida.
"Muito calmo" – foi a sua palavra final, no seu
minuto de agonia.
Agamemnon estava morto! Foi assim que êle
tombou. E tombou fulminantemente, atingido
no coração – naquele coração que ia ao extremo em
demonstrações íntimas de amizade; que sabia pulsar
em ritmo forte, nos seus ímpetos de solidariedade;
sempre tocado ao infortúnio dos humildes; que,
em estímulos de bondade, havia de ter virtual
influência nas idéias e obras do estadista; co-
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ração que, na verdade, era u'a manifestação constante
de esfôrço pela libertação do homem, em suas
vicissitudes e necessidades mais elementares; que o
fazia aquêle rebelado ante a dependência e a miséria
de grandes frações da população brasileira; animado
protesto contra iniquidades comprometedoras de uma
ordem social que se presume justa; ação obstinada,
contra privilégios, na defesa do homem comum;
coração, enfim, que nessa vibração crescente, de
empenho pelo bem humano, havia de parar assim – ao
serviço da comunhão.
Morria Agamemnon como vivera.
O povo despertou não querendo crer,
recusando-se a acreditar, com a revoIta no peito à
confirmação da terrível notícia. O véu do templo, não
se rasgou ao meio. Mas um murmúrio de pesar, a
tristeza, a dor, o desalento, dominava a alma
pernambucana na consternação que o País inteiro
igualmente sentia. Pernambuco estava lanceado. A
Nação tôda estremeceu.
Era o desaparecimento de um líder, numa
hora tão excassa de líderes, um líder como
Agamemnon, exaltado na admiração das figuras
representativas e no reconhecimento respeitoso dos
concidadãos.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. JARBAS MARANHAO: – Com todo o
prazer.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Tive a
grande satisfação de conhecer o Doutor Agamemnon
Magalhães, quando fomos Deputados à Assembléia
Constituinte de 1935. Realmente, era Agamemnon
Magalhães espírito brilhante e honrou o Parlamento.
Depois foi chamado ao Ministério do Trabalho, no
Govêrno do Sr. Getúlio Vargas e exerceu atividade
proficiente e benemérita. Homem forte em Pernambuco,
teve, muitas vêzes, de enfrentar situações graves,
nas
quais
se
houve
galhardamente.
Seu
desaparecimento do cenário político brasileiro deixou,
incontestàvelmente, lacuna de que Pernambuco
se, recentirá por muito tempo, porque, realmente,
inha êle, como V. Exa. acaba de acentuar, qualidades
próprias de líder, não de pequeno líder, mas de um

grande líder. Receba V. Exa., portanto, a expressão,
não só pessoal como partidária, da minha
solidariedade nessa homenagem à memória de
Agamemnon Magalhães.
O SR. GILBERTO MARINHO: – Permite o
nobre orador um aparte?
O SR. JARBAS MARANHÃO: – Com prazer.
O SR. GILBERTO MARINHO: – Exprimo,
nesse momento, o apoio da representação do
Distrito Federal à brilhante oração que V. Exa. está
proferindo, em homenagem ao grande e saudoso
Agamemnon Magalhães. Assinalo que tendo sido
imensa a sua perda para a Nação, para o nosso
Partido, de que Agamemnon Magalhães foi um dos
maiores Chefes em todos os tempos, a sua falta se
torna dia a dia mais sensível.
O SR. JARBAS MARANHÃO: – Agradeço os
apartes dos nobres colegas Registro, com muito
agrado, suas palavras. (Continuando a leitura):
Líder que não se improvisa e que, na
expressão de Daniel Faraco, resulta de vida política
longa e intensamente vivida por homem de
extraordinário valor, e cujo desaparecimento agrava
pesadamente a tarefa dos que ficam.
É da severidade crítica do saudoso Senhor
Arthur Bernardes a conceituação de que êle
pertencia ao rol dos homens de vontade e não ao
rol dos homens de rebanho, e que os grandes
serviços por êle realizado não seriam talvez
maiores do que aquêles que estava destinados a
prestar-nos, pois tinha mercimento e capacidade
não só para ocupar a Presidência, como,
sobretudo, exercê-la com proveito para a Nação. A
esta ordem de idéias ajusta-se a opinião de
Luiz Viana Filho, de que naquele momento não
era fácil, e nem fácil seria encontrar outro homem
da estatura de Agamemnon Magalhães, para
substitui-lo não apenas no seu partido, mas
na própria vida política brasileira, da mesma forma
que a de Ernani Sátiro ao dizer que êle
era um fator que se tinha sempre de considerar
na
solução
dos
grandes
problemas
políticos nacionais. Nessa conexão de idéias, é
valiosa a observação do Sr. Joel Presídio, em
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nome do Partido Trabalhista Brasileiro, de que não
existia e nem existe em nenhum dos outros partidos
políticos do Brasil, homem de afinidades espirituais,
dirigente capaz de inspirar tanta confiança a essa
agremiação e às massas proletárias do País, do que
o vulto desaparecido. São vozes autorizadas de
tôdas as opiniões partidárias, inclusive a de Raul
Pila, que afirmou não saber de perda mais sensível
naquela hora que a de Agamemnon Magalhães,
pois, todos os Partidos do Brasil e todos os Estados
da Federação sentiam sua morte.
Sentimento comum ao povo e às elites, a
tôdas as classes da nação, de que a sua perda, na
frase de Nereu Ramos, por muitos outros repetida,
diminuíra, tomara menor o mundo político brasileiro.
A morte foi para Agamemnon a sagração de sua
vida. Por muitos anos, é certo, político combativo e
combatido, inspirou dedicações e entusiasmo e ao
mesmo tempo antagonismos e incompreensões. A
verdade, porém, é que, nos últimos tempos o seu
prestígio no seio do povo tinha feição de mística, e no
espírito dos adversários já se formava mais exata e justa
compreensão a seu respeito. E é fácil observar-se o
sentido claro e unânime dessa sagração no julgamento
de um aparte da imprensa que lhe fora adversa.
Assim, para ufania nossa, vivo êle ainda, seu
nome projetava-se, em meio à grave crise brasileira,
para correligionários e adversários, como um guia
em que tôda a Nação podia confiar.
A homenagem que o Senado presta hoje a
Getúlio Vargas e que desejo estender a Agamemnon
Magalhães há de ter um significado mais alto que o
de u'a manifestação de pesar.
Políticos; homens públicos apenas; dedicados
ùnicamente aos problemas do Estado, a cuja solução
se devotaram com diuturna constância, por isso
mesmo, em sua acidentada trajetória, inspiraram
dedicações e entusiasmos e ao mesmo passo
incompreensões e antagonismos.
A Agamemnon Magalhães tão bem
se aplica que parece haver sido escri-

to sôbre êle, o magistral perfil traçado por Rafael
Bielsa do verdadeiro estadista:
"Os que não criaram nem destruiram para
abater o mal substituí-lo pelo bem; os que não
feriram
susceptibilidades
nem
contrariaram
interêsses, nem lutaram, em suma, não têm
porque ser observados; nada exprimem. Só se
pode julgar aos que tenham sido provados. Porque
é evidente que sòmente a obra, a ação enérgica
constante, fica associada à personalidade. Tudo
que se não baseia na personalidade definida
por atributos claros, diferenciados e constantes,
é
superficial
e
transitório.
Sòmente
as
personalidades fortes, de uma estrutura mental
superior, sobrevivem à adversidade; e terminam se
impondo entre rancores, paixões, mentiras,
simpatias, admiração, juizo crítico, tudo se
susbstituindo para dar lugar a novos estados de
espírito, a novos juízos, a juízos verdadeiros.
É político quem tem a vocação de governar,
animado de um ideal social, humanitário; quem
interpreta justas aspirações gerais e dá suas
melhores energias à causa que defende, como
tributo ao bem público. Quem não haja perdido a
noção da responsabilidade cívica. O pendor
do político se manifesta principalmente na
abnegação e desinterêsse, numa escrupulosa
distinção entre a coisa pública e a particular. A
probidade e o espírito de luta e sacrifício pelo
bem da pátria faz o herói político. Há vidas de
luta agitadas como a política mesma, e embora
de satisfações legítimas, dá igualmente dissabores
e decepções, levando algumas vêzes à morte.
A lembrança do grande político vive em
gerações inteiras, e, em certos momentos,
esta lembrança age como fôrça de inspiração
e ideal, de impulso para a ação decidida,
quando já se considera sua vida um capítulo
encerrado".
Agamemnon
Magalhães,
está
aqui
perfeitamente
caracterizado,
perfil
recor-
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tado no desdobramento dessas idéias e
observações.
Homens como êle não se acabam, não
terminam
melancòlicamente.
Transferem
responsabilidades. Deixam uma flama. Permanecem
vivos no ideal que existe nêles. (Muito bem! Muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Antes de encerrar a
sessão, convoco os Senhores Senadores para uma
sessão extraordinaria, às 21 horas de hoje, com a
seguinte
ORDEM DO DIA
1 – Continuação da votação, em discussão
única, do Projeto de Lei da Câmara número 81, de
1956, que modifica o artigo 27 e seus parágrafos, da
Lei número 2.004, de 3 de outubro de 1953 (dispõe
sôbre a política nacional do petróleo e define as
atribuições do Conselho Nacional do Petróleo, institui
a Sociedade por ações Petróleo Brasileiro S.A., e dá
outras providências), tendo Pareceres: I – sôbre o
Projeto (números 974 a 976, de 1956), das
Comissões; de Constituição e Justiça; de Economia;
e de Finanças, favoráveis, II, sôbre as emendas de
Plenário números (728 a 730, de 1957), das
Comissões: de Constituição, e Justiça, favorável à de
número 1 e contrário à de número 2; de Economia,
contrário; e de Finanças, contrário.
2 – Votação, em discussão única, da redação
final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara número 125, de 1957, que autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Poder Judiciário – Tribunal Federal
de Recursos – o crédito especial de Cr$ 1.520.125,70,
para atender a despesas decorrentes das Leis
números 2.488, de 6 de maio de 1955, e 2.588, de 8 de
setembro de 1955 (redação oferecida pela Comissão
de Redação, em seu Parecer número 765, de 1957).
3 – Votação, em discussão única, da redação
final do projeto de Decreto Legislativo número 11,
de 1957, originário da Câmara dos Deputados,
que determina o registro do têrmo aditivo ao contrato
celebrado entre o Govêrno da República dos Estados
Unidos do Brasil o José Roque, para desempenhar,

no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, a função
de Técnico Especializado em trabalhos a quente de
ligas ferrosas e não ferrosas. (Redação oferecida
pela Comissão de Redação, no seu Parecer número
767, de 1957).
4 – Votação, em discussão única, da redação
final do Projeto de Decreto Legislativo número 23, de
1957, originário do Senado, que aprova o texto do
Acôrdo internacional do Trigo de 1956, assinado pelo
Brasil,. em Washington, em 17 de maio de 1956
(Redação oferecida pela Comissão de Redação, no
seu Parecer número 768, de 1957).
5 – Votação, em discussão única, da redação
final do Projeto de Decreto Legislativo número 26, de
1957, que aprova o "Tratado que restabelece a
Áustria como Estado Independente e Democrático",
firmado a 15 de maio da 1955 (Redação oferecida
pela Comissão de Redação, em seu Parecer número
769, de 1957).
6 – Votação, em discussão única, da redação
final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara número 142, de 1957, que estima Receita e
fixa a Despesa da União para o exercício financeiro
de 1958 – Anexo 3 – Órgãos Auxiliares – 3.01 –
Tribunal de Contas (redação oferecida pela
Comissão de Finanças, em seu Parecer número 776,
de 1957, e incluído em Ordem do Dia, em virtude de
dispensa de interstício, concedida na sessão
anterior, a requerimento do Senhor Senador
Abelardo Jurema).
7 – Votação, em discussão única, do Projeto
de Lei da Câmara número 142, de 1957, que
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o
exercício financeiro de 1958 – Anexo número 4 –
Poder Executivo – 4.07 – Conselho Nacional de
Aguas e Energias Elétrica, tendo Parecer
Favorável, sob número 725, de 1957, da Comissão
de Finanças.
8 – Votação, em discussão única, do
Projeto de Lei da Câmara número 142, de 1957,
que estima a Receita e fixa a Despesa da
União, para o exercício financeiro de 1958 –
Anexo número 4 – Poder Executivo – 4.03 –
Estado-Maior das Fôrças Armadas, tendo Pa-
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recer Favorável, sob número 743, de 1957, da
Comissão de Finanças.
9 – Votação, em discussão única, da Redação
Final do Projeto de Lei da Câmara número 94, de
1956, que autoriza a emissão de selos postais
comemorativos da fundação do Município de
Quixadá, no Estado do Ceará (redação oferecida
pela Comissão de Redação, no seu Parecer nº 772,
de 1957).
10 – Votação, em discussão única, do Projeto
de Lei da Câmara nº 110, de 1957, que concede
isenção de direitos aduaneiros de importação para a
penicilina injetável, importada até 31 de dezembro de
1947, tendo Pareceres favoráveis, sob números 737
a 739, de 1957, das Comissões de Constituição e
Justiça; de Economia; e de Finanças.
11 – Votação, em discussão única, do Projeto
de Lei da Câmara número 142, de 1957, que estima
a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício
financeiro de 1958 – Anexo número 3 – Órgãos
Auxiliares – Subanexo – 3.02 – Conselho Nacional
de Economia, tendo Pareceres Favoráveis, sob
números 722 e 777, de 1957, da Comissão de
Finanças, ao projeto e às emendas de plenário.
12 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara número 246, de 1956. que autoriza o Poder
Executivo a mandar estudar, projetar, orçar e construir

as obras de melhoramento e equipar os portos de
Itacoatiara, no rio Amazonas, e São Paulo de
Olivença e Fonte Boa, no rio Solimões, no Estado do
Amazonas, tendo Pareceres Favoráveis, sob
números 731 a 733, de 1957, das Comissões: de
Constituição
e
Justiça;
de
Transportes.
Comunicações e Obras Públicas; e de Finanças.
13 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara número 16, de 1957, que concede isenção
de direitos de importação, taxas aduaneiras e de
impôsto de consumo para a maquinaria e mais
equipamentos destinados à instalação da Usina
Termoelétrica de Fôrça e Luz do Pará, S.A., tendo
Pareceres Favoráveis, sob números 782 e 783, de
1957, das Comissões de Economia e de Finanças.
14 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara número 142, de 1957, que estima a Receita
e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro
de 1958, Anexo número 4 – Poder Executivo.
Subanexo número 4.08 – Conselho Nacional do
Petróleo, tendo Parecer sob número 775, de 1957,
da Comissão de Finanças, favorável ao projeto e
oferecendo emendas de números 1-C e 2-C.
O SR. PRESIDENTE: – Está encerrada a
Sessão.
(Levanta-se
a
Sessão
às
17
horas e cinquenta minutos).

129ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 26 DE AGÔSTO DE 1957
(Extraordinária)
PRESIDÊNCIA DOS SENHORES APOLÔNIO SALLES E FREITAS CAVALCANTI
Às 21 horas, acham-se presentes os Senhores
Senadores:
Vivaldo Lima. – Mourão Vieira. – Cunha
Mello. – Prisco dos Santos. –Lameira Bittencourt. –
Sebastião
Archer.
–
Alfredo
Duailibe.
–
Waldemar Santos. – Leônidas Mello. – Onofre
Gomes. – Fausto Cabral. –Carlos Saboya. –
Kerginaldo
Cavalcanti.
–
Reginaldo
Fernandes. – Abelardo Jurema. – Apolônio Salles. –
Novaes Filho. – Jarbas Maranhão. – Ezechias da
Rocha. – Freitas Cavalcanti. – Sobral Barreto. –
Lauro Hora. – Neves da Rocha. – Juracy
Magalhães. – Lima Teixeira. – Pitombo Cavalcanti.
–
Ari
Vianna.
–
Tarcísio
Miranda.
–
Alencastro Guimarães. – Caiado de Castro. –
Gilberto Marinho. – Benedicto Valladares. – Lima
Guimarães. – Lino de Mattos. – Coimbra Bueno. –
Pedro Ludovico. – Mário Motta. – João Villasbôas. –
Alô Guimarães. – Gaspar Velloso. – Gomes de
Oliveira. – Francisco Gallotti. – Saulo Ramos. –
Daniel Krieger. – (44).

O SR. PRESIDENTE: – Terminou na sessão
anterior, o prazo regimental para apresentação, perante
a Mesa, de emendas aos anexos orçamentários
relativos ao Departamento Administrativo do Serviço
Público e ao Ministério das Relações Exteriores.
A êste último anexo foi pelo Senhor Mário
Porto oferecida emenda que, de conformidade com o
disposto no artigo 167, parágrafo único. do
Regimento Interno, será publicada e encaminhada à
Comissão de Finanças, onde se encontram os
aludidos orçamentos. (Pausa).
Continua a hora do Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Juracy
Magalhães, orador inscrito.
O SR. JURACY MAGALHAES*: – Sr.
Presidente, tenho vários assuntos a versar perante o
Senado; mas, nenhum sobreleva em importância e
atualidade, ao controvertido caso da tentativa de
reforma eleitoral.
Tive oportunidade, há poucos dias, de debater,
com o nobre Senador Abelardo Jurema, alguns
pontos dêsse grave problema. Ressaltei, para o
Senado e a Nação, o aspecto psicológico de
qualquer tentativa de modificação da lei eleitoral nesta
altura, no que diz respeito ao alistamento. Evidenciei
êsse fato para mostrar que os que buscam introduzir
tais modificações devem, de fato, ter intuitos ocultos,
pois a essa gente, que busca facilitar o alistamen-

O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 44 Senhores
Senadores. Havendo número legal, estão 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 __________________
* Não foi revisto pelo orador.
aprovada.
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to não interessa a vida democrática no País.
Tive ocasião, Sr. Presidente, de esclarecer
sem qualquer caráter pessoal, sem qualquer
acrimonia, a manha indiscutível com que procede o
ilustre Presidente em exercício do Partido Social
Democrático, Senador Benedicto Valladares. Fixei
mesmo alguns aspectos da atuação política de S.
Exa., sem quebra da afeição pessoal que dedico ao
ilustre representante de Minas Gerais.
Sr. Presidente, quando citamos fatos e doem
êles a qualquer político, a culpa não é de quem os
denuncia, mas dos próprios fatos. O Senador
Benedicto Valladares vem teimando em introduzir
essas modificações na lei. Primeiro, fêz o trabalho
de articulação política em que é mestre,
conversando sempre com o interlocutor sem
testemunhas, porque S. Exa. não é homem de
conversa a três. Os únicos entendimentos que lhe
dão rendimento são aquêles em que o tête a tête
pode resolver o problema. A habilidade de S. Exa. é
feita no sussurro, no cochicho, na confidência; é
quando S. Exa. instila tôda a sua sabedoria política;
é o momento em que S. Exa. arma seus grandes
planos que, não raro, têm execução contrária aos
interêsses públicos.
Tive oportunidade, Sr. Presidente, de, a
convite do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral,
o Ministro Rocha Lagoa, comparecer a uma reunião,
no dia 6 da corrente, às 16 horas, naquele Egrégio
Tribunal.
Anunciou S. Exa. os motivos da reunião:
Convocara-nos por sugestão do Presidente de um
Partido, para que adotássemos, em conjunto,
providências destinadas à intensificação do serviço
eleitoral.
Fez-se ouvir a primeira voz no debate;
exatamente a do Senador Benedicto Valladares.
Começou manso, afirmando que, pràticamente,
todos os Partidos já estavam entendidos sôbre o
projeto que ia submeter à nossa consideração;
apenas uma agremiação ainda recalcitrava;
mas, pela conversa inicial com o seu Presidente,
acreditava que, muito em breve, concordasse
ela com as sugestões que ia apresentar.
Senti a intenção do hábil manobreiro. Queria

conquistar, de logo, posição de fôrça para a idéia
que apresentaria. Pedi licença para um aparte e
perguntei se o Partido recalcitrante seria, por acaso,
a União Democrática Nacional. Respondeu-me S.
Exa. afirmativamente. De imediato, opus-lhe formal
contestação. Nunca nos poderia convencer da
conveniência das providências que ia propor. Meu
Partido lhe havia manifestado, por meu intermédio,
negativa absoluta a qualquer idéia de modificação no
alistamento
eleitoral,
pelas
consequências
psicológicas danosas que adviriam dêsse novo
alistamento.
Quanto às outras agremiações, eu gostaria de
ouvir-lhes a opinião. A palavra foi passando, então,
de Presidente a Presidente de partido; e em vez do
acôrdo unânime já anunciado pelo Presidente do
Partido Social Democrático, o que se verificou foi a
afirmação, de sete agremiações partidárias, de que
eram contra qualquer modificação na Lei Eleitoral.
Desejariam elas se promovesse ampla campanha de
propaganda do alistamento, interessando a tôdas as
classes sociais; partidos políticos, clero, nobreza e
povo.
A surprêsa foi geral, porque o Senador
Benedicto Valladares já anunciara o consentimento
antecipado de todos os Partidos.
Depois do debate, ficou esclarecido que
apenas o Partido Social Democrático, o Partido
Republicano e o Partido Trabalhista Brasileiro
tinham-se reunido, uma vez. Enquanto o Senador
Benedicto Valladares falava em reuniões, o Senador
Arthur Bernardes dizia que só comparecera a uma.
Indaguei, então, para esclarecimento meu, se era
reunião, no singular, ou no plural. De fato, tinha sido
no singular. Só uma reunião se verificara, apenas
entre o PSD, o PTB e o PR. As demais agremiações
políticas não tinham sido ouvidas e a conversa entre
o Presidente do Partido Social Democrático e o da
União Democrática Nacional redundara num
antagonismo frontal, definitivo.
Pois bem; o Senador Benedicto Valladares
não é homem que recue das suas intenções e
dos seus planos. Continuou a fazer proselitismo
em favor de sua idéia. O projeto tem,
assim, andado como pelota, do Senado para a
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Câmara dos Deputados e da Câmara dos Deputados
para o Senado. Não se sabe onde será apresentado,
mas é tão inconveniente que já perturba o trabalho
normal na vida legislativa brasileira.
Sr Presidente, quem quiser fazer alistamento
eleitoral em quantidade suficiente, quem dispuser de
meios para tanto, pode fazê-lo à sombra da Lei nº
2.550 e da Resolução nº 5.494, do Tribunal Superior
Eleitoral. Não há necessidade de modificar a lei pala
que haja alistamento.
Os que proclamam ficarão as urnas vazias,
num futuro pleito, sabem que elas só ficarão
vazias se continuarem a ser cumpridas as
instruções do Partido Social Democrático, no
sentido de que seus correligionários não
promovam o alistamento, à espera de medidas
mais eficientes para assegurar a perpetuação do
poder, onde nasceu e onde quer viver, para sempre,
o PSD.
O SR. GASPAR VELLOSO: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Concedo,
com muito prazer, o aparte a V. Exa.
O SR. GASPAR VELLOSO: – No meu
Estado, não só as urnas não estiveram, vazias,
como, com o novo alistamento eleitoral, ganhamos
em 47 dos cinquenta municípios onde concorremos
à eleição, para Prefeito. Não me consta no
meu Estado, nem me consta que a direção
central do Partido Social Democrático tenha
dado instruções aos diretórios regionais ou
municipais, para que o alistamento não se
processasse. O fato V. Exa. conhece muito bem; é
que ainda estamos longe das eleições e por isso
tivemos o alistamento com a intensidade desejada.
Nos Estados, porém, onde houve eleições, como o
Estado de São Paulo, principalmente a Capital, as
urnas não estiveram vazias. O que se cuida, no
entanto, e o que se quer, é que a urna represente,
efetivamente, a vontade do povo, a vontade da
totalidade do povo. O que acontece no meu Estado,
que é pequeno...
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Que chama
V. Exa. totalidade do povo?

O SR. GASPAR VELLOSO: – O povo todo, a
maioria do povo.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Então, é
totalidade ou maioria? Quando V. Exa. diz "a
totalidade do povo" não diz maioria. Não sei de
democracia, onde vote a totalidade do povo.
O SR. GASPAR VELLOSO: – Quando digo
totalidade é para dar ênfase àquilo que V. Exa. e
todo o Senado desejam: que a democracia seja
cumprida; que a maioria daqueles que têm
capacidade para votar possa comparecer às urnas.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Deseja V.
Exa. sejam incluídos no alistamento aquêles que,
pela Constituição, não têm o direito do voto, isto é,
os analfabetos, os que não sabem ler e escrever?
Deveria,
então,
V.
Exa.,
nesse
caso,
preliminarmente, modificar a Constituição. V, Exa.,
como cultor do direito que é, aconselha a burla para
evitar o cumprimento da Constituição.
O SR. GASPAR VELLOSO: – Absoutamente.
Sabe V. Exa. que eu seria incapaz de me manifestar
dessa maneira, mesmo que fôsse êsse o meu
pensamento. Queira V. Exa. me fazer justiça, pois
não sou tão atrasado.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Faço tôda
justiça à inteligência e à cultura de V. Exa. Por isso
mesmo; permito-me dirigir-lhe estas perguntas.
Tenho certeza de que seu espírito público atuará e o
nobre colega acabará solidarizando-se com as
considerações que ora desenvolvo.
O SR. GASPAR VELLOSO: – Aproveito a
oportunidade que V. Exa., tão generosamente, me
oferece, dando-me o direito de participar dêste
debate, já tão longo, para esclarecer meu ponto de
vista, declarando que o analfabeto deve votar.
Conheço analfabetos que, em sua vida privada,
conseguiram não só fortuna razoável, para viver
junto aos seus familiares, mas foram, também dentro
da sociedade, exemplos perfeitos de equilíbrio e
sensatez. Não posso, assim, compreender que, pelo
simples fato de ser analfabeto, o mesmo homem
que paga impostos e se casa, civilmente, não
possa participar do direito de escolher aquêles
que vão dirigir o seu destino, a sua comuna, a Na-
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ção, enfim. Êsse, porém, é assunto à margem.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Não
considero à margem; é pertinente à matéria que
trato no momento; e V. Exa. a êle se reportando, faz
um pouco a minha vontade. Gostarei mesmo de
trazer o nobre colega para o aspecto particular do
debate.
Quero, inicialmente, perguntar V. Exa. por que
o Partido Social Democrático, tão zeloso, agora, pelo
voto que abranja a maioria dos brasileiros, não lutou,
na Constituinte de 1946, por conseguí-lo? Naquela
ocasião, a maioria do PSD era muito mais
contundente que é hoje, apesar de, ainda em nossos
dias, V. Exas., do Partido majoritário, a tôda hora nos
ameaçarem com o esmagamento de qualquer
propósito obstrucionista.
Se o Partido Social Democrático é sincero,
em sua atitude atual, devera ter lutado, àquele
tempo, ou em qualquer ocasião, muito menos
que agora, porque esta não é a oportunidade de
acenar à Nação com modificações no processo
do alistamento eleitoral, quando o povo já
devia estar acorrendo aos cartórios, a fim de munirse da arma necessária ao exercício da vida
democrática.
O SR. GASPAR VELLOSO: – Faço justiça à
inteligência, espírito público e amor à causa nacional,
demonstrados por V. Exa.; mas há de convir que as
leis têm de ser modificadas, não podem permanecer
estáticas nas democracias.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Devem ser
modificadas na oportunidade.
O SR. GASPAR VELLOSO: – Perfeitamente:
na ocasião oportuna.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Nega V.
Exa. que, nesta altura, e simples notícia de
modificações na Lei Eleitoral contribua para que o
alistando se desinteresse do comparecimento aos
cartórios?
O SR. GASPAR VELLOSO: – É possível.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Estou
dizendo que minhas perguntas acabam colocando V.
Exa. do meu lado...

O SR. GASPAR VELLOSO: – Declarei: "é
possível".
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Da
afirmação "é possível" para "é certo" vai um simples
passo, e V. Exa. não trepidará em dá-lo em
homenagem à verdade.
O SR. GASPAR VELLOSO: – O Partido
Social Democrático nem de longe tem a intenção
defraudar as eleições. O que desejamos é facilitar o
alistamento eleitoral – ouça bem V. Exa. – mantendo
as fôlhas de votação, as assinaturas do eleitor em
presença do juiz preparador e as fotografias nos
títulos, evitando a prática de quaisquer fraudes. Não
teremos mais as segundas vias, nem o eleitor que
vota com mais de um título. Queremos – repito –
facilitar a votação, para que as urnas não recolham
apenas os votos dos letrados. Êstes – creia V. Exa. –
não representam a Nação; quem a representa é o
povo que trabalha, sofre e luta, nas cidades e nos
campos.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Pura
demagogia de V. Exa.
O SR. GASPAR VELLOSO: – Não podemos
deixar êsse povo, legítimo autor da economia da
nacionalidade, sujeito a meia dúzia de letrados, com
diplomas universitários, mas da vontade quase geral
ou da maioria da Nação.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – O Sr.
Presidente, pelo aparte do nobre Líder do PSD
parece que a UDN está querendo instituir, no Brasil,
um eleitorado de sensoriais. Na realidade, ela se
bate pela organização eleitoral à sombra de lei que
decorreu de entendimentos entre todos os partidos,
por inspiração da Justiça Eleitoral. A União
Democrática Nacional não quer excluir os iletrados,
por S. Exa. defendidos, nesta hora, e, com ardor
propagandístico que me encanta, porém, que
exerçam o direito de voto aquêles brasileiros
efetivamente em condições de se tornarem eleitores.
Deseja o meu Partido um pleito escoimado do
eleitorado fantasma.
Ora, sabe o Senado que, com a modificação,
se pretende perpetuar a fraude, para que os mortos
– vivíssimos em certos casos – continuem a votar em
lugar dos vivos.
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O nobre Senador Gaspar Velloso precisava ir
ao Município de Santarém, no Pará, como fui, tomar
conhecimento de que o Patriarca da Independência
lá votou, não sòmente uma, porém várias vêzes.
José Bonifácio de Andrade e Silva, figura lá em
várias listas eleitorais, como tendo comparecido e
votado.
O SR. GASPAR VELLOSO: – E' justamente
isto que queremos evitar. Gostei da citação de V.
Exa. – Santarém – que vem em abono de minha
tese. Como fazer-se um alistamento, principalmente
na região amazônica, onde as distâncias são
longas? Queremos justamente, substituir o atual
regime do eleitorado fantasma, como V. Exa. o
denomina e eu quero crer que dentro dêsse regime
do eleitorado fantasma foram eleitos todos os
governadores e prefeitos do Partido de V. Exa.
Queremos, como disse, substituir êsse
eleitorado por outro, que se apresente perante o Juiz
e assine a fôlha de votação, munido de um título com
fotografia, identificado, só podendo votar na seção
para onde foi designado. Queremos substituir
êsse eleitorado que Vossa Excelência chama de
fantasma e que elegeu homens do PTB, do PSD, da
UDN, do PSP e de outros partidos, por um eleitorado
honesto, que eleja aquêles que realmente devem ser
eleitos.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Se a
intenção de V. Exa. fôsse contribuir para escoimar do
eleitorado tudo aquilo que é fraudulento...
O SR. GASPAR VELLOSO: – Creia Vossa
Excelência que assim é.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – ...V. Exas.
participariam conosco de uma grande campanha
nacional, para alistar todos os brasileiros, nos
têrmos da Lei n. 2.550. Vou ler para V. Exa. carta por
mim recebida de um Juiz de Direito, em que analisa
a lei atual a lei passada, e os propósitos daquêles
que dizem querer modificar o alistamento, para
assegurar mais lisura e democratização do voto.
Antes, desejo apontar a V. Exa. (exibe para o
Plenário um exemplar flagrante) um título eleitoral
em que não existe assinatura do eleitor. Está,
entretanto, assinado pelo Juiz.

Conheço casos, na Bahia, em que títulos em
branco foram distribuídos, aos milhares, para que os
cabos eleitorais os assinassem e, com isso, se
constituisse o eleitorado fantasma.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Lamento comunicar ao nobre orador
que restam apenas dois minutos para terminar sua
brilhante oração.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Sr.
Presidente, em dois minutos, não poderei, sequer,
fazer a leitura da carta do Juiz de Direito de
Governador Valadares – uma homenagem, de certo,
ao nosso ilustre colega Benedicto Valladares,
Senador pelo Estado de Minas Gerais – mas espero,
do liberalismo de V. Exa., que me conceda alguns
minutos, que me foram tirados pelo prazer de ouvir
as contestações do ilustre Líder do Partido Social
Democrático, que, honrando meu discurso, fez quase
um discurso paralelo.
O SR. GASPAR VELLOSO: – Muito obrigado
a V. Exa.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Quero,
entretanto, antes de fazer a leitura a que me referi,
alertar todos os partidos para a "journée des dupes"
que se organiza em busca do futuro. Há o desejo dos
pessedistas de enganar os trabalhistas, de evitar que
os trabalhistas cresçam; há um desejo evidente
confessado, dêsses aliados aqui no Plenário, de
evitar uns que os outros cresçam; há o propósito de
iludir uns aos outros, mas o que pode acontecer,
dêsse duelo de espadas pretas no escuro é a
inscrição na História do País de mais uma "journée
de dupes". Aquêles, mais sagazes, mais espertos,
mais manhosos, muitas vêzes também são logrados
nas suas intenções, e, quando pensam que os seus
planos surtem efeitos e estão vitoriosos, prontos para
soltar foguetes da vitória, eis que acontece o
inesperado: aquêle plano todo urdido cai como um
baralho de cartas, sem a menor contestara, sem a
menor resistência.
Alerto o Senado para essas tentativas de
mútuo engôdo entre os partidos da Maioria, na
certeza de que o meu Partido não pretende engordar,
nem ser engodado; o que pretende é a luta sin-
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cera, varonil pelo estabelecimento da verdade
eleitoral.
Sr. Presidente, esta, a carta a que me referi.
"Governador Valadares – Minas Gerais – 14-71957".
Ao ouvir-me proferir o nome Governador
Valadares, o nobre Senador Benedicto Valladares,
olhou-me com certa emoção. Eu não estava, porém,
chamando S. Exa. de Governador. Reservo para o
nobre colega muitos tópicos ainda, neste longo
debate que vamos travar. Não desejo, entretanto,
que qualquer farpa seja tomada em caráter pessoal.
Hei de acutilar S. Exa. com a maior fôrça que a
minha precária inteligência permitir; hei de acutilá-lo
muito, porque S. Exa. é um dos responsáveis por
essa agitação injusta, iníqua, desarrazoada, que se
processa hoje no País, como se quisesse, também,
ser um semeador de crises. Como se não basta em
tôdas as crises com que se defronta o Govêrno,
ainda será preciso mais outra que se deva ao gênio
político do Senador Valladares?
Passemos à carta, Sr. Presidente:
"Governador Valadares. Minas Gerais, 14 de
agôsto de 1957.
"Sr. Senador Juracy Magalhães.
Meus respeitosos cumprimentos.
Ouvi em data de ontem a palestra que o ilustre
legislador fêz através da Rádio Globo, à noite, e o
felicito pelos têrmos em que colocou a matéria
eleitoral,
insurgindo-se
com
veemência
e
procedência sôbre a pretendida reforma que lhe
querem introduzir, sob o fundamento de que dificulta
o alistamento.
Sei que a matéria é encarada politicamente,
mas, a mim, na qualidade de juiz eleitoral, entendi de
versá-la, porque a nós juízes está cabendo certa
parcela de responsabilidade nas fraudes e nas
mistificações que têm surgido no tocante ao assunto.
Encaro a referida matéria exclusivamente
pelo lado jurídico e compreendo como
um
dever
indeclinável
dos
juízes
se
manifestarem,
opinando,
pois,
em
tôrno
da questão, com o intuito de evitarmos que

à sombra de nossa toga e sob a alegação de que os
pleitos foram dirigidos, presididos, fiscalizados e
organizados por magistrados, tudo assim se
processou legal e regularmente.
Mas, é necessário que a base que no
caso será o alistamento, tenha uma origem
legítima, para que tudo possa ser tido como honesto
e correto.
Com um alistamento viciado, calcado em lei
que lhe possa dar uma base falsa, a justiça eleitoral
não passará de mera espectadora de vícios e de
corrupções.
Foi a intenção lícita que me ditou que
devia mandar-lhe algumas apreciações que
tenho e que concatenei sôbre a questão na Ordem
do Dia.
O meu desejo é cooperar, é de evitar que uma
legislação boa seja substituída por outra, duvidosa e
equívoca.
Permita-me, pois, o ilustre Senador que lhe
encaminhe a minha apreciação a respeito do
momentoso assunto e lhe diga que a lei eleitoral
vigente não cria dificuldades ao alistamento e nem à
renovação dos títulos anteriores, mas tão e só evita
que os desenhadores de nomes se alistem ou
continuem como eleitores, contràriamente ao que
dispõe o Código Eleitoral e Const. Federal, artigo
132, número 1).
Argumentar que a Lei 2.550 dificulta o
alistamento é afirmar uma escandalosa inverdade.
Podem afirmar os que a combatem que
impede o alistamento dos que não sabem ler e nem
escrever, e que exige um mínimo de conhecimento
de leitura.
Quanto a entraves e dificuldades para
o
alistamento,
na
referida
lei
não
existem dispositivos que os criem, pelo
contrário, enquanto pela lei revogada devia
o eleitor comparecer em Cartório duas vêzes,
para elaborar ou fornecer dados para a
elaboração do requerimento, a vigente lei
eleitoral
só
exige
obrigatòriamente
a
presença do requerente em Cartório uma única
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vez, para preencher uma fórmula impressa, na
presença do Escrivão, a fim de demonstrar um
mínimo de conhecimento de leitura e de escrita.
E' essa a única exigência que entrava, não o
alistamento, mas o alistamento dos que apenas
sabem, e mal, desenhar o próprio nome.
Com alto aprêço e grande admiração,
subscreve o patrício.
As.) Joaquim de Assis Martins da Costa – Juiz
Eleitoral da 106º Zona de Minas Gerais –
Governador Valadares – Minas Gerais".
E' o seguinte o docucento:
REFORMA INJUSTIFICÁVEL
Parece-me que aquêles que apontam a Lei nº
2.550, de 25 de julho de 1955, como impeditiva de
um alistamento rápido e a dão como um diploma
legislativo que o dificulta e a conseqüente
restauração do anterior, não a conhecem nem as leis
anteriores, ou então agem com evidente intuito de
modificá-las para que se possa retornar ao sistema
anterior, em que não eram evitadas as emboscadas
eleitorais, sob cujo sistema eram, e à última hora,
impingidos aos juízes eleitorais milhares de
requerimentos elaborados pelos cabos eleitorais nos
denominados
postos
de
alistamentos,
impossibilitando,
calculadamente,
que
os
magistrados pudessem constatar se do próprio
punho ou não, os requerimentos daqueles, cujos
nomes vinham assinados.
A vigente lei eleitoral, como juiz eleitoral,
posso afirmar, não dificulta o alistamento (a não ser
aos que não sabem ler e nem escrever) porque e
que ela impede é apenas que o analfabeto e o que
apenas sabe desenhar o nome venha, ou volte, a se
alistar, ou continue como eleitor.
E' êsse a seu ponto básico, é esta a sua
essência, e que está gerando êsse constante frenesi
de modificá-la.
Basta
um
simples
confronto
entre a lei eleitoral atual e a ante-

rior para se constatar que o sistema que institui é
muito mais simples do que o da lei revogada.
Enquanto pela lei anterior (Código Eleitoral,
artigos 33 e 37, parágrafo 2º) tornava-se necessária
a presença do eleitor por duas vêzes no Cartório, ou
uma vez em Cartório e outra nos postos de
alistamentos, sendo uma das vêzes para
apresentar ou fazer o requerimento, ou dar os
dados para que fôsse feito, e outra para receber
o título, cuja entrega legalmente dependia da
presença do eleitor, a vigente lei eleitoral só
exige o comparecimento do requerente uma única
vez em Cartório, em cuja ocasião assina todos os
papéis necessários ao alistamento, e após receber o
recibo, referente ao pedido de inscrição, poderá
obter o título, se deferido o seu pedido
pessoalmente, ou por intermédio de qualquer
pessoa.
Ora, isto é importante, porque pela lei
anterior havia dificuldades em se fazer a entrega
dos títulos (ato que exigia a presença do inscrito)
e tudo deixado para a undécima hora, dava em
resultado que centenas, ou mesmo, milhares
de títulos não podiam ser entregues por falta de
tempo.
E' estranhável, pois, que figure como
argumento para a modificação da Lei nº 2.550, o de
que dificulta o alistamento, chegando a dizer um
partido, conforme notícias publicadas no "Estado de
Minas" de 7 do mês em curso, que ia se bater
pela presença apenas do requerente uma vez no
Cartório.
Essa preocupação não deve justificar a
reforma da vigente lei eleitoral, porque a presença
do requerente só é mesmo necessária no
Cartório uma só vez, para o fim exclusivo de
preencher e fórmula eleitoral ou oficial perante o
Escrivão.
E' preciso que não se esqueça que
o candidato a eleitor quando comparece
em Cartório, e quando leva as três fotografias,
além do documento que prove a sua idade
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para se alistar e de sua nacionalidade, assina o
título, a fôlha individual de votação, a fôlha destinada
ao arquivo do Cartório, a ficha destinada ao arquivo
do Tribunal, portanto, de uma só vez pratica todos os
atos indispensáveis à inscrição.
Se assim ocorre, por que dizer-se que o que
se combate è a presença do eleitor mais de uma vez
em Cartório?
Como juiz eleitoral desde 1945, posso afirmar,
com conhecimento de causa, que de tôdas as leis
criadas para o alistamento, é a lei vigente, a mais
simples, a que melhor rendimento produz para o
trabalho de inscrição eleitoral, é a que melhor
segurança oferece a um alistamento honesto e a que
melhor perfeição origina no serviço interno do
Cartório.
Bem andou e merece aplausos calorosos a
declaração emanada do Colendo Tribunal Regional
Eleitoral de São Paulo, quando se insurgiu contra os
projetos de reformas da Lei nº 2.550 e quando fez
esta afirmação lógica, clara e segura em tôrno de
sua modificação e pelo modo como essa reforma
tem sido apresentada e enunciada:
"O anteprojeto proporcionaria em verdade, se
fôsse convertido em lei, um regime equívoco de
portas abertas à fraude no alistamento, avesso a
qualquer contrôle da Justiça Eleitoral no que
concerne a uma de suas mais importantes funções".
(Do "Diário de Belo Horizonte de 27-1-57).
Se a intenção de modificar a atual lei eleitoral,
num de seus pontos mais benéficos, fôr avante e
ficar assegurada essa alteração, seria então
aconselhável que se acrescentasse um parágrafo a
essa lei modificadora, extinguindo a própria justiça
eleitoral: isto porque o seu papel estava
desaparecido e mantê-la não teria outro sentido o de
acobertar fraudes e mistificações.

E' conveniente que os que agora apregoam a
necessidade de um eleitorado analfabeto não se
esqueçam deste princípio constitucional:
"Não podem alistar-se eleitores: – 1 – os
analfabetos (Const. Federal art. 132, número 1".
Será possível a alteração de uma lei rígida
como é a Constituição por uma simples legislação
ordinária?
E' o que nos responderá a legislação
inovatória que se pretende criar, autorizando que os
requerimentos sejam feitos fora das vistas dos
Cartórios, que sejam indiferentemente ou não,
manuscritos, dactilografados ou impressos, e
entregues pelo próprio requerente, ou por um
terceiro qualquer.
Se até hoje não há alistamento intenso em
vários pontos do País, não resulta de dificuldades
criadas pela lei número 2.550, mas decorre de três
motivos:
a) natural desinterêsse pelo alistamento;
b) pelas notícias constantes e freqüentes de
que serão introduzidas modificações na lei eleitoral;
e:
c) porque sempre os partidos e candidatos
cogitam do alistamento às vésperas das eleições.
Esquecem-se os que pretendem deixar o
alistamento para os últimos momentos dêste
dispositivo legal:
"Nenhum requerimento de inscrição eleitoral
será recebido dentro dos 100 (sem) dias anteriores á
data da eleição" (Lei nº 2.550, art. 4º).
Mas, a disposição é necessária e constitui
uma inovação salutar, com o fim de coibir a balbúrdia
que gerava a organização de listas nos últimos
instantes, quando ainda estavam pendentes de
deliberação dos juízes eleitorais um sem número de
providências.
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Há, porém, outro argumento que lançam
contra a atual lei eleitoral, visando a sua reforma:
– o da exigência de fotografias nos títulos.
Torna-se necessário que para combatê-lo e
mostrar a sua improcedência, que se lembre que em
1930, o alistamento foi feito com a exigência de
fotografia, sendo as condições do País muito
diferentes das atuais, em cuja época rareavam os
fotógrafos e tornavam-se difíceis as vias de
comunicações, sendo consideràvelmente inferiores
as condições para tal exigência. Quanto ao preço é
sabido que a União, numa liberalidade pouco
adequada à época, já abriu um crédito e o colocou à
disposição do Egrégio Tribunal Eleitoral, importância
de cem milhões de cruzeiros.
Deve-se afirmar que êsse financiamento não
devia ser feito pelos Cofres Públicos, porque o
cidadão, que não pode dispor de Cr$ 30,00 ou Cr$
40,00 (preço comum de três fotografias) não está em
condições de ter independência para votar, para
escolher soberanamente o candidato de sua
preferência.
Pondo têrmo às impugnações que lanço
contra qualquer modificação na vigente lei eleitoral,
merecedora de continuar em vigor, desejo repetir as
palavras do eminente Ministro Luiz Gallotti quando
de sua palestra radiofônica na "A Voz do Brasil", e
que se tornaram muito oportunas que fôssem mais
conhecidas, quando existe tanta atoarda para
reformar o que deve ser mantido.
Da referida palestra destaco os trechos que se
seguem, através dos quais mais uma vez fica
demonstrada a improcedência da afirmação de que a
lei eleitoral em vigor dificulta o alistamento ou a
renovação do eleitorado.
Disse o ilustre magistrado:
"– a Lei nº 2.550 instituiu um novo sistema
eleitoral que tem como peça básica não o título, mas
a fôlha individual de votação.

Se o eleitor não estiver na posse do título,
ainda assim poderá votar, desde que comprovada a
sua identidade.
Essa inovação é importante, porque elimina ou
torna inoperantes quaisquer modalidades de fraudes
que se praticassem anteriormente com os títulos,
quais sejam: retenção, inutilização, compra, etc."
2 – O cidadão para alistar-se deverá
preencher, do próprio punho, em Cartório, na
presença do escrivão, ou de funcionário designado
pelo juiz, a fórmula impressa que lhe será
fornecida.
Isso evita o eleitor analfabeto e impede o
alistamento com nome suposto.
No mesmo ato será tomada a assinatura do
eleitor na fôlha de votação e no título, e do pedido
será dado recibo ao requerente.
Mediante a apresentação dêsse recibo, será o
título entregue ao próprio eleitor, ou a quem o
apresente.
3 – Ao término de sua palestra disse o
preclaro Ministro do Supremo Tribunal Federal e na
ocasião Presidente do Egrégio Superior Tribunal
Eleitoral:
"Estou certo de que o novo processo de
alistamento e eleitoral, um notável progresso para o
bem de nossa Pátria e o fortalecimento de nossas
instituições democráticas". – (Do Boletim Eleitoral de
agôsto de 1956, nº 61-45).
Diante da impugnação do Egrégio Tribunal
Regional de São Paulo, "considerado como o colégio
eleitoral
mais
aperfeiçoado
do
País"
do
pronunciamento do ínclito Ministro Gallotti, tornam-se
muito precedentes estas afirmações de um dos
Deputados do Partido Social Progressista:
"O projeto de reforma da lei eleitoral é um
verdadeiro crime à democracia, pois abre as portas à
fraude e à corrupção" (Notícia no "O Diário" de Belo
Horizonte, de 7 de agôsto de 957).
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Constata-se pela própria lei eleitoral
em vigor que não se justifica a sua alteração,
principalmente a modificação que vem sendo
anunciada, isto porque não é a legislação apontada
como entrave ao alistamento ou a renovação dos
títulos caducos que, ao contrário das legislações
anteriores, aperfeiçoa e moraliza o alistamento,
exigindo de cada cidadão o que a Constituição
pede para que se possa alistar: que o requerente do
título saiba:
"Ler e escrever, que o requerente não seja
analfabeto".
A presença do interessado ao título
em Cartório moraliza o sistema eleitoral e é
contra êle que surge combate veemente e
insistente, porque tal exigência apavora e espanta
os que pretendem se eleger à custa de
eleitores fantasmas, por meio da ignorância e contra
a própria Constituição. Melhor será que seja dito de
modo claro e sem subterfúgios que o sistema
instituído, não agrada, não serve e não merece
aprovação, porque extingue consideràvelmente o
embuste, mas nunca que cria dificuldades ao
alistamento, porque tal afirmação é inverídica e
improcedente.
O caminho para os Partidos deve ser
Unicamente êste, preconizado em excelente artigo
publicado no "Estado de Minas" de 20 de julho dêste
ano:
"Procurem os Partidos auxiliar a Justiça
Eleitoral que em breve todos os velhos títulos serão
substituídos por novo:
Mais lògicamente concluiu o articulista:
"O voto está poluído. E somente se limpará
essa fonte do poder democrático melhorando e
maioria deliberante.
Para isto cumpre seja mais rigorosa a
legislação eleitoral, evitando-se a repetição de
fraudes que viciaram e truncaram os resultados das
eleições em muitos municípios".

Agradeço a tolerância de V. Exa., Sr.
Presidente. Prometo não abusar.
O SR. BENEDICTO VALLADARES: – Apesar
de tão curto prazo, concede V. Exa. um aparte?
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Com prazer.
V. Exa. não sabe como ando ansioso para ouvir sua
voz num tom mais alto.
O SR. BENEDICTO VALLADARES: – Muito
obrigado a V. Exa. E' lamentável que um Juiz, e
principalmente de Minas Gerais, tenha escrito essa
carta a um homem político como é V. Exa. Aos
magistrados compete apenas aplicar as leis e não
intervir com possíveis intuitos políticos na sua
elaboração, no Parlamento. Não faço nenhuma
acusação ao Juiz; mas é possível que na Câmara
haja Deputados da região aptos e dar a V. Exa.
melhores informações a respeito da sua linha
política.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Atenção! Pediria aos nobres Senhores
Senadores que cumprissem o Regimento. Já
passaram sete minutos da hora do Expediente.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Com muito
prazer, Sr. Presidente, cumprirei o Regimento.
Prometo não abusar. Concluirei em poucas palavras,
apenas para dar uma resposta ao nobre Senador
Benedicto Valladares.
Êsse ilustre e honrado juiz começa a pagar o
tributo pela sua atitude corajosa.
O SR. BENEDICTO VALLADARES: – Juiz
não pode intervir na deliberação do Parlamento.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Começa a
ser ferido nas entrelinhas e pelas meias palavras do
Senador Benedicto Valladares. Ele, porém, não é
homem que se arreceie de polêmicas. Declarou que
se se intrometia no debate era pelo aspecto jurídico
e não pelo lado político. Êsse fica para o Senador
Benedicto Valladares e eu debatermos no Plenário.
O SR. BENEDICTO VALLADARES: –
Lamento. Magistrado não pode, repito, intervir no
Parlamento.
O
SR.
JURACY
MAGALHÃES:
–
Não queira o nobre Senador Benedicto
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Valladares, com sua autoridade de chefe político,
lançar qualquer nota de amedrontamento sôbre
um homem que tem ânimo para se levantar
contra sua prepotência, em qualquer chão que S.
Exa. pise.
Senador Benedicto Valladares, a atitude de
V. Exa., neste instante, tentando lançar a semente
do mêdo na consciência dêsse juiz, revela estar
defendendo uma causa má, com o que irá afundando
cada vez mais sua vida pública.
O SR. BENEDICTO VALLADARES: – Estou
defendendo a magistratura. Os magistrados não
podem intervir, repito, no Parlamento. E' lamentável
que tenha partido de Minas.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Êsse juiz
não está intervindo no Parlamento; está
manifestando livremente sua opinião de homem livre.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Atenção! O Regimento é expresso;
deve ser cumprido.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Sr.
Presidente, agradeço a advertência; vou terminar.
Sr. Presidente, a carta que acabo de ler e as
considerações que a acompanham, devem servir aos
Senhores Senadores como um instrumento a mais
de esclarecimentos; devem conceder aos Senadores
da Maioria outra oportunidade para ajuizarem dos
erros do seu chefe, Senador Benedicto Valladares,
quando quer levar o País a uma agitação
desnecessária, para servir a interêsses particulares –
mais que isso – a interêsses da politicagem. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à:
ORDEM DO DIA

bre o Projeto (ns. 974 a 976, de 1956), das
Comissões: de Constituição e Justiça; de Economia;
de Finanças, favoráveis. II – sôbre as emendas de
Plenário (ns. 728 a 739, de 1957), das Comissões:
de Constituição e Justiça, favorável à de n. 1 e
contrário à de número 2; de Economia, contrário; e
de Finanças, contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o Projeto
de Lei da Câmara número 81, de 1956.
O SR. JURACY MAGALHÃES (para
encaminhar a votação) *: – Sr. Presidente esteve
êsse projeto hoje em discussão no Plenário, tendo se
feito ouvir várias vozes; umas, em defesa e outras,
atacando a conveniência das Emendas números 1 e
2, afinal, rejeitadas.
Posta em votação, a proposição foi
amplamente discutida: acredito já tenha o Senado
firmado seu ente de razão para votá-la.
Não é, entretanto, demais, Senhor Presidente,
dada a magnitude do problema em estudo, venha eu
à tribuna tecer mais algumas considerações.
Um ilustre colega da Maioria apelou para nós,
a fim de que deixássemos passar imediatamente o
projeto, para que não parecesse estar o Senado
agindo contra os interêsses da Petrobrás.
Tal suspeita, Sr. Presidente, não pode ser
lançada sôbre quem, como eu, representa o melhor
espírito daquela grande entidade da vida econômica
do País.
Fui o primeiro Presidente da Petrobrás,
contribuí para a implantação dessa emprêsa, graças
à confiança pessoal do saudoso Presidente Getúlio
Vargas, homem que sabia esquecer as dissenções
políticas para procurar, nas fileiras adversárias,
alguém que, no seu entender, fôsse capaz de bem
administrar entidades do vulto daquela que se ia
instituir, para o êxito ou o fracasso.
Não se justifica, portanto, qualquer receio de
que nossa obstrução possa ser confundida com
intenção oculta contra a Petrobrás.

Continuação da votação, em discussão única,
do Projeto de Lei da Câmara nº 81, de 1956, que
modifica a Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1953
(dispõe sôbre a política nacional do petróleo e define
as atribuições do Conselho Nacional do Petróleo,
institui a Sociedade por ações Petróleo Brasileiro S. A., _________________
e dá outras providências), tendo Pareceres: I – sô- * Não foi revisto pelo orador.
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Nacionalistas por convicção e fé pública que
somos, não acredito haja uma só voz capaz de pôr
em dúvida as intenções da Minoria, quando obstrui a
passagem de um projeto, para evitar se limpe a
Ordem do Dia e tenha andamento rápido êsse
monstrengo que o Senador Benedicto Valladares
quer impingir à opinião democrática do País.
Nada há de condenável, Sr. Presidente, na
atitude da Oposição, quando recorre a meio legal
para fazer valer sua vontade, instrumento de defesa
regimental, para evitar que se consume injustiça pelo
poder de maioria que exercem os Srs. Senadores
integrantes das bancadas dos partidos do Govêrno
nesta Casa.
Ainda agora, nos Estados Unidos, trava-se
memorável peleja parlamentar pelo que se chama
"Civil right bill" o projeto dos direitos civis. Como
sabem o Senado e a Nação, desde o saudoso
Presidente Abrahão Lincoln, vêm-se adotando
naquele país medidas contra os negros que os têm
deixado na situação opressora em que até hoje
vivem.
O Presidente Eisenhower quis dar execução
ás disposições constitucionais que asseguram o
direito de voto, independente de condições de côr,
de classe ou de sexo. Pois bem, alguns Senadores
do Sul do país, estão, neste instante, promovendo
campanha parlamentar contra a aprovação do "Civil
right bili", para que seus pontos de vista sejam
respeitados.
Ora, Sr. Presidente, se em uma nação, na
maior
democracia
do
mundo
podem
os
parlamentares usar do direito de obstrução, mesmo
quando êsse direito é contra medida realmente
democrática e eqüânime, como a que procura
integrar os negros na sociedade americana, por que
não podemos também usar do direito regimental de
obstrução, para que não se consume uma
iniquidade, qual a do projeto que o Senador
Benedicto Valladares nos deseja impôr?
Eis porque, Sr. Presidente, estou faIando,
de novo, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 81,
de 1956, que modifica o art. 27, e seus
parágrafos, da Lei nº 2.004, de 3 de outubro
de 1956, que dispõe sôbre a política nacional do

petróleo e define as atribuições do Conselho
Nacional do Petróleo, mandando instituir a
Sociedade por Ações do Petróleo Brasileiro S. A. e
dando outras providências.
Como disse esta tarde, muito embora tenha
recebido apelos pessoais dos prefeitos de Catu e
Pojuca, do Estado da Bahia, para obter mais rápido
andamento da proposição, não posso deixar de
ocupar a tribuna.
Quando tive oportunidade, na Comissão de
Economia, de defender ponto de vista contrário às
emendas apresentadas pelo nobre Senador Othon
Mäder, fí-lo alegando a necessidade de dar
tramitação mais rápida ao projeto pois que se
algumas daquelas emendas fossem aprovadas, teria
êle de retornar à Câmara dos Deputados, retardando
"ipso fato" o atendimento à justa pretensão dos
Municípios baianos, que receberiam diretamente as
cotas que lhes caberiam pela exploração do petróleo
do abençoado subsolo.
Senhor Presidente, meu apelo é no sentido de
que o Senado aprove o Projeto tal como se encontra,
mas que a votação venha depois de esgotado todos
os recursos que a Minoria puder utilizar nesta Casa,
para mostrar bravamente ao País que há aqui
também homens que representam u'a Minoria, mas
que sabem fazer valer a sua vontade e,
principalmente, porque sentem no seu coração que
essa vontade corresponde aos melhores anseios
democráticos do povo brasileiro.
Com estas considerações, Senhor Presidente.
dou por encerrada minha intervenção no debate,
confirmando o meu pedido para que o Senado
aprove o Projeto, tal como veio da Câmara dos
Deputados; mas só o faça depois de muita luta, de
muito trabalho, para que aquêles que querem
impingir medidas odiosas, a esta Casa, saibam que
encontram, nessas horas, ú'a Minoria aguerrida e
disposta a vender caro a derrota. (Muito bem).
O
SR.
JOÃO
VILLASBÕAS
(para
encaminhar
a
votação)
*:
–
Senhor
Presidente, ao iniciar a defesa do Pro_________________

* Não foi revisto pelo orador.

– 791 –
jeto, no encaminhamento da votação, meu nobre
companheiro de bancada, Senador Juracy Magalhães,
declara ter recebido solicitações para não lhe retardar a
aprovação, pois assim dava a impressão de que a
Oposição se colocava contra os interêsses da Petrobrás.
Não está em jôgo, entretanto, qualquer interesse
da Petrobrás. A sociedade organizada para pesquisa e
exploração do petróleo, em nossa pátria, que tão bons
resultados vem oferecendo à nacionalidade, não sofre
prejuízo ou alteração, quer na orientação, quer no modo
de exercer suas atribuições, com a aprovação, ou não,
deste Projeto. Visa êle apenas a imprimir nova
modalidade da exploração de petróleo em seu solo.
A Lei atual confere uma quota ao Estado, para
que êste distribua 20% dela aos Municípios. O autor do
Projeto, como aqueles que sôbre ele se manifestaram
nas diferentes Comissões técnicas desta Casa,
afirmaram que os Estados que participam dessa quota
distribuída pela Petrobrás, até agora não fizeram a
redistribuição aos Municípios interessados.
Cria, então, a proposição uma nova modalidade,
sem alterar a quota correspondente ao Estado e ao
Município, estabelecendo o pagamento direto dessas
quotas, ao Estado e ao Município, pela sociedade
exploradora do petróleo.
Visa-se, portanto, apenas a libertar os Municípios
dessa tutela do Estado, que se vem exercendo, não em
benefício da coletividade, mas, em seu prejuízo, porque
retrai a distribuição aos Municípios da porcentagem que
lhes é devida.
O meu nobre colega, Senador Othon Mäder, quando
nesta tarde ocupou a tribuna, para encaminhar a votação do
Projeto, veio defender os Govêrnos estaduais...
O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Senador Othon
Mäder?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Eu me referia
ao Senador Daniel Krieger que hoje à tarde ocupou
a tribuna. O nome do Senador Othon Mäder me
veio devido à ligação com a emenda de sua
autoria.

O nobre Senador Daniel Krieger acorreu em
defesa dos Governos estaduais, e nessa defesa
comparou a situação de determinados Estados
àqueles que furtam para matar a fome. Lembrou,
mesmo, o fato ocorrido Ultimamente, nesta Capital, de
uma jovem que foi levada a se apossar de um pão,
para saciar a fome de sua própria mãe. O símile,
Senhor Presidente, não pode ser perfeito. Não há
relação entre a apropriação indébita, que praticam os
Estados quando deixam de distribuir aquelas quotas
aos Municípios, com aquela do faminto, que se
apropria de um pão para matar a fome.
Não, Senhor Presidente! A Sociedade Petrobrás,
quando distribui as quotas, o faz na forma da lei, para
que o Estado utilize aquela parte que lhe é devida, e
imediatamente entregue aos Municípios a outra parte,
correspondente a 20 por cento, ou seja, a 1 por cento
da quota total. Se os Estados têm fome de dinheiro, se
os Estados necessitam de recursos para manter
determinados serviços e para executar outros no
interêsse do público, naturalmente, Senhor Presidente,
deve buscá-los em outras fontes, e não lançar mão
daquilo que lhe vem apenas para ser entregue a
terceiros, pois que aí pratica uma perfeita apropriação
indébita.
Se os Estados têm fome, se os Estados
necessitam de dinheiro para o desenvolvimento de seus
serviços, muito mais dele precisam os Municípios, na
generalidade pobres, sem recursos próprios para aplicar
naquelas
finalidades
que
a
lei
estabeleceu
obrigatòriamente para os Estados e Municípios, isto é, o
desenvolvimento dos serviços de energia elétrica e a
pavimentação de estradas .
O SR. VIVALDO LIMA: – Preferentemente.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Preferentemente,
aparteia-me o nobre representante do Amazonas.
Preferentemente ficou escrito na lei, conforme foi o
desejo da maioria desta Casa, embora por vários dias
aqui tivéssemos terçado armas no sentido de substituir
por obrigatòriamente.
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Senhor Presidente, o Projeto traz, assim, uma
finalidade de profunda justiça e de profunda moral.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Permita-me comunicar ao nobre orador
que o tempo está a terminar.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito agradeço a
advertência, Senhor Presidente.
Finalizando, peço a atenção do Senado para
dispositivo não contido neste Projeto e que precisamos
introduzir noutro relacionado com a matéria. Trata-se
de proibir aos Estados e aos Municípios de receber
essas quotas sem prova de as terem aplicado na forma
da lei.
Como se vê, seria o complemento lógico desta
proposição. Ao mesmo tempo que os Estados e
Municípios, distintamente, embolsassem as quotas
devidas, ficaria estipulado que o pagamento seguinte
sòmente se efetuaria depois de comprovada a aplicação
da primeira quota.
Espero que o Plenário aprove o Projeto, porque
encerra providência de interêsse imediato dos Estados.
(Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o Projeto.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
O SR. JURACY, MAGALHÃES (pela ordem): –.
Senhor Presidente, requeiro verificação da votação.
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder á
verificação de votação, requerida pelo nobre Senador
Juracy Magalhães.
Queiram levantar-se os Senhores Senadores que
aprovam o Projeto. (Pausa).
Queiram sentar-se os Senhores Senadores que o
aprovaram e levantar-se os que o rejeitaram. (Pausa).
Votaram a favor do Projeto 31 Senhores
Senadores, e contra, um.
Projeto está aprovado.

É o seguinte o Projeto aprovado, que vai à sanção:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 81, DE 1956
(Nº 712-B-1955, na Câmara dos Deputados)
Modifica o artigo 27, e seus parágrafos, de Lei
número 2.004, de 3 de outubro de 1956 (Dispõe sôbre a
política nacional do petróleo e define as atribuições do
Conselho Nacional do Petróleo, institui a Sociedade por
ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima, e dá
outras providências).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 27, e seus parágrafos, da Lei
número 2.004, de 3 de outubro de 1953 (Dispõe sôbre a
política nacional do petróleo e define as atribuições do
Conselho Nacional do Petróleo, institui a Sociedade por
ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima, e dá
outras providências), passam a ter a seguinte redação:
"Art. 27. A sociedade e suas subsidiárias ficam
obrigadas a pagar indenização correspondente a 4%
(quatro por cento) sôbre o valor do óleo extraído ou do
xisto ou do gás aos Estados e Territórios onde fizerem a
lavra do petróleo e xisto betuminoso e a extração de
gás, de indenização de 1% (um por cento) aos
Municípios onde fizerem a mesma lavra ou extração.
§ 1º Os valores do óleo e do xisto betuminoso
serão fixados pelo Conselho Nacional do Petróleo.
§ 2º Será efetuado trimestralmente o pagamento
de que trata êste artigo.
§ 3º Os Estados, Territórios e Municípios deverão
aplicar
os
recursos
fixados
neste
artigo,
preferentemente, na produção de energia elétrica e na
pavimentação de rodovias".
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
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Votação, em discussão única, da Redação Final
da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
número 125, de 1957, que autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Poder Judiciário – Tribunal Federal de Recursos
– o crédito especial de Cr$ 1.520.125,70, para atender a
despesas decorrentes das Leis números 2.488, de 6 de
maio de 1955, e 2.588, de 8 de setembro de 1955
(redação oferecida pela Comissão de Redação, em seu
Parecer número 765, de 1957).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a Redação
Final.
Os Senhores Senadores que a aprovam queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovada.
Vai à Câmara dos Deputados a Redação Final
constante do seguinte:
PARECER Nº 765, DE 1957
Redação Final da emenda do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara, número 125, de 1957.
(Relator: Sr. Sebastião Archer).
A Comissão apresenta a Redação Final (fls.
anexas) da emenda do Senado ao Projeto de Lei
número 125, de 1957, de iniciativa da Câmara dos
Deputados.
Sala das Comissões, em 16 de agasto de 1957. –
Ezechias da Rocha, Presidente. – Sebastião Archer,
Relator. – Mourão Vieira. – Mário Pôrto. – Abelardo Jurema.
ANEXO AO PARECER Nº 765, DE 1957
Redação Final da Emenda do Serrado ao Projeto
de Lei. da, Câmara, número 125, de 1957, que autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Poder Judiciário – Tribunal
Federal de Recursos – o crédito especial de Cr$
1.520.125,70, para atender à despesas decorrentes das
Leis números 2.488, de 16 de maio de 1955 e 2.588, de
8 de setembro de 1955.
Ao artigo 1º (Emenda nº 1-C)
1) No corpo deste artigo

Onde se diz:
"1.520.125,70 (um milhão, quinhentos e vinte mil,
cento e vinte e cinco cruzeiros e setenta centavos)"
Diga-se :
"1.526.125,70 (um milhão, quinhentos e vinte e
seis mil, cento e vinte e cinco cruzeiros e setenta
centavos)".
2) Na discriminação "Gratificação adicional por
tempo de serviço"
Onde se diz:
"1.162.803,60 (um milhão, cento e sessenta e
dois mil, oitocentos e três cruzeiros e sessenta
centavos)"
Diga-se:
"1.168.803,60 (um milhão, cento e sessenta e oito
mil, oitocentos e três cruzeiros e sessenta centavos)".
3) No total
Onde se diz:
"1.520.125,70 (um milhão, quinhentos e vinte mil,
cento e vinte e cinco cruzeiros e setenta centavos)"
Diga-se:
"1.526.125,70 (um milhão, quinhentos e vinte e
seis mil, cento e vinte e cinco cruzeiros e setenta
centavos)".
O SR. PRESIDENTE: – Designo o nobre Senador
Lameira Bittencourt para acompanhar o estudo da
emenda do Senado.
Votação, em discussão única, da Redação Final
do Projeto de Decreto Legislativo número 11, de
1957, originário da Câmara dos Deputados, que
determina o registro do têrmo aditivo ao contrato
celebrado entre o Govêrno da República dos Estados
Unidos do Brasil e José Roque, para desempenhar,
no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, a função de
Técnico Especializado em trabalhos a quente de ligas
ferrosas e não ferrosas (Redação oferecida pela
Comissão de Redação, no seu Parecer nº 767, de
1957).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a Redação
Final.
Os
Senhores
Senadores
que
o
aprovam
queiram
conservar-se
sentados.
(Pausa).
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Vai à promulgação a Redação Final constante do
Votação, em discussão única, da Redação Final
seguinte:
do Projeto de Decreto Legislativo número 23, de 1957,
originário do Senado, que aprova o texto do Acôrdo
PARECER
Internacional do Trigo de 1956, assinado pelo Brasil, em
Nº 767, DE 1957
Washington, em 17 de maio de 1956 (Redação
oferecida pela Comissão de Redação, no seu Parecer
Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo número 768, de 1957).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a Redação
número 11, de 1957.
Final.
(Relator: Sr. Mourão Vieira).
Os Senhores Senadores que a aprovam queiram
A Comissão apresenta a Redação Final (fl. conservar-se sentados. (Pausa).
anexa) do Projeto de Decreto Legislativo número 11, de
Está aprovada.
1957, originário da Câmara dos Deputados.
Vai à Câmara dos Deputados a Redação Final
Sala das Comissões, em 16 de agôsto de 1957. – constante do seguinte:
Ezechias da Rocha, Presidente. – Mourão Vieira,
Relator. – Sebastião Archer. – Mário Pôrto. – Abelardo
PARECER
Nº 768, DE 1957
Jurema.
ANEXO AO PARECER Nº 767, DE 1957
Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo
número 11, de 1957.

Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo
número 23, de 1957.

(Relator: Sr. Sebastião Archer)
A Comissão apresenta a Redação Final (fl.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou anexa) do Projeto de Decreto Legislativo número 23, de
nos têrmos do artigo 77, parágrafo 1º, da Constituição 1957, originário do Senado Federal.
Federal, e eu promulgo o seguinte:
Sala das Comissões, em 16 de agôsto de 1957. –
Ezechis da Rocha, Presidente. – Sebastião Archer,
DECRETO LEGISLATIVO
Relator. – Mourão Vieira. – Mário Pôrto. – Abelardo
Nº ... 1957
Jurema.
Determina o registro do termo aditivo ao Contrato
celebrado entre o Govêrno da República dos Estados
Unidos do Brasil e José Roque.

ANEXO AO PARECER Nº 768, DE 1957

Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo
número 23, de 1957 que aprova o texto do Acôrdo
Art. 1º determinado o registro do têrmo de 9 de Internacional do Trigo de 1956.
março de 1955, aditivo ao contrato celebrado a 13 de
dezembro de 1954, entre o Govêrno da República dos
O Congresso Nacional decreta:
Estados Unidos do Brasil e José Roque, para
Art. 1º É aprovado o texto do Acôrdo Internacional
desempenhar, no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, do Trigo de 1956, assinado pelo Brasil, em Washington,
a função de Técnico Especializado em trabalhos a a 17 de maio do mesmo ano.
quente de ligas ferrosas e não ferrosas.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data
Art. 2º Revogam-se as disposições em de sua publicação, revogadas as disposições
contrário.
em contrário.
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Irlanda do Norte, pela França, pelos Estados Unidos da
América, pela União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas e pela Áustria.
Votação, em discussão única, da Redação Final
das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
número 142, de 1957, que estime a Receita e fixa a
Despesa da União para o exercício financeiro de 1958 –
Anexo 3 – órgãos Auxiliares – 3.01 – Tribunal de Contas
(redação oferecida pela Comissão de Finanças, em seu
Parecer número 776, de 1957, e incluído em Ordem do
Dia, em virtude de dispensa de interstício, concedida na
sessão anterior a requerimento do Senhor Senador
Abelardo Jurema)
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a Redação
PARECER
Final.
Nº 769, DE 1957
Os Senhores Senadores que a aprovam queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovada.
Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo
Vai à Câmara dos Deputados a Redação Final
número 26, de 1957.
constante do seguinte:
(Relator: Sr. Sebastião Archer).
A Comissão apresenta a Redação Final (fl.
PARECER Nº 776, DE 1957
anexa) do Projeto de Decreto Legislativo número 26, de
1957, de iniciativa do Senado Federal.
Da Comissão de Finanças, sôbre a Redação
Sala das Comissões, em 16 de agôsto de 1957. – Final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Ezechias da Rocha, Presidente. – Sebastião Archer, Câmara número 142, de 1957, que estima a Receita e
Relator. – Mourão Vieira. – Mário Pôrto. – Abelardo Jurema. fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de
1958 – Subanexo 3.01 – Tribunal de Contas.
ANEXO AO PARECER Nº769, DE 1957
(Relator: Sr. Fausto Cabral).
A Comissão de Finanças apresenta a fôlhas
Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo
número 26, de 1957, que aprova o Tratado que restabelece anexas a Redação Final das emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara número 142, de 1957, que
a Áustria como Estado Independente e Democrático.
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o
O Congresso Nacional decreta:
exercício financeiro de 1958 – Anexo 3 – Órgãos
Artigo único. É aprovada a adesão do Brasil Auxiliares 3.01 – Tribunal de Contas.
ao Tratado que restabelece a Áustria como
Sala das Comissões, em 19 de agosto de 1957. –
Estado Soberano, Independente e Democrático, Alvaro Adolpho, Presidente. – Fausto Cabral, Relator. –
firmado a 15 de maio de 1955, na Cidade Lameira Bittencourt. – Novaes Filho. – Mourão Vieira. –
de Viena, pelo Reino Unido da Grã-Bretanha e Ary Vianna. – Mário Motta.
Votação, em discussão única, da Redação Final
do Projeto de Decreto Legislativo número 26, de 1957,
que aprova o "Tratado que restabelece a Áustria como
Estado Independente e Democrático", firmado a 15 de
maio de 1955 (Redação oferecida pela Comissão de
Redação, em seu Parecer número 769, de 1957).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a Redação
Final.
Os Senhores Senadores que a aprovam queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovada.
Vai à promulgação a Redação Final constante do
seguinte:
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EMENDA Nº 1
Repartição 3.01 – Tribunal de Contas.
Verba 1.0.00 – Custeio.
Consignação 1.1.00 – Pessoal Civil.
Subconsignação 1.1.01 – Vencimentos.
Alínea 1 – Ministros, Procurador,
Adjunto de Procurador e Auditor. Onde se lê:
Cr$ 5.290.272,00
Leia-se:
Cr$ 6.613.392,00.

madas – Votação, em discussão única, do Projeto
de Lei da Câmara número 142, de 1957, que estima
a Receita e fixa a Despesa da União para
o exercício financeiro de 1958 – Anexo nº 4 –
Poder Executivo – 4.07 – Conselho Nacional
de Águas e Energia Elétrica; tendo Parecer
favorável, sob número 725, de 1957, da Comissão
de Finanças".
A seguir vem:

"Projeto de Lei da Câmara número 142,
de 1957 – (Orçamento) – Conselho Nacional de
EMENDA Nº 2
Águas e Energia Elétrica – Votação, em discussão
única, do Projeto de Lei da Câmara número 142,
Repartição 3.01 – Tribunal de Contas.
de 1957, que estima a Receita e fixa a Despesa
Verba 1.0.00 – Custeio.
da União para o exercício financeiro de 1958
Consignação 1.1.00 – Pessoal Civil.
– Anexo nº 4 – Poder Executivo – 4.03 – EstadoSubconsignação 1.1.23 – Gratificação adicional Maior das Fôrças Armadas; tendo Parecer favorável,
por tempo de serviço.
sob número 743, de 1957, da Comissão de
Onde se lê:
Finanças".
Cr$ 11.407.434,00
Perguntaria
a
Vossa
Excelência,
Leia-se:
Senhor Presidente, se está em votação, neste
Cr$ 13.120.000,00.
O SR. PRESIDENTE: – Designo o nobre Senador momento, o Anexo número 4 – Poder Executivo
Sr. Fausto Cabral, para acompanhar o estudo das 4.07 – ou o Anexo número 4 – Poder Executivo –
4.03
emendas do Senado.
Votação, em discussão única, do Projeto de Lei da
O SR. PRESIDENTE: – Conforme anunciei, está
Câmara número 142, de 1957, que estima a. Receita e fixa em votação o nº 4.03. Imediatamente depois virá o nº
a Despesa da União para o exercício financeiro de 1958.
4.07.
ANEXO Nº 4
Poder Executivo – 4.03 – Estado-Maior das
Fôrças Armadas, tendo Parecer favorável, sob número
743, de 1957, da Comissão de Finanças.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS (pela ordem) *: –
Senhor Presidente, no avulso que tenho em mãos está
escrito:
"Projeto de Lei da Câmara número 142, de
1957 – (Orçamento) Estado-Maior das Fôrças Ar__________________

* Não foi revisto pelo orador.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito agradecido,
Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o Projeto
de Lei da Câmara número 142, de 1957, que estima
a Receita e fixa a Despesa da União para o
exercício financeiro de 1958 – Anexo nº 4 – Poder
Executivo – 4.03 – Estado-Maior das Fôrças
Armadas.
Os Senhores Senadores que o
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Aprovado.

aprovam
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É o seguinte o Projeto aprovado:

O SR. PRESIDENTE: – Será feita a devida
comunicação à Câmara dos Deputados.
Votação, em discussão única, do Projeto de Lei
da Câmara número 142, de 1957, que estima a Receita
e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de
1958 – Anexo nº 4 – Poder Executivo – 4.07 – Conselho
Nacional de Águas e Energia Elétrica, tendo Parecer
favorável, sob número 725, de 1957, da Comissão de
Finanças.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS (pela ordem) *: –
Senhor Presidente, em 1939, o Senhor Presidente da
República baixou Decreto-lei criando o Conselho
Nacional de Águas e Energia Elétrica, e o fêz, naquele
momento, para centralizar a orientação do Govêrno
sôbre os serviços de energia elétrica e aproveitamento
das quedas d'água. Ao organiza-lo, o Senhor Getúlio
Vargas não determinou o respectivo quadro de
servidores; apenas criou dois lugares, um de Consultor
Jurídico e outro de Chefe de Contabilidade. Deixou que
os mais fôssem desempenhados por funcionários
públicos requisitados.
Até a presente data não houve lei de qualquer
natureza, nem Decreto-lei baixado pelo Presidente da
República, nos termos do artigo 180 da Constituição
de 1937, nem posteriormente, Lei do Congresso
Nacional, enfim, não se conhece qualquer ato de
natureza legislativa criando o quadro de funcionários
do Conselho do Águas e Energia Elétrica. O

absurdo, porém, se fêz dentro daquele Departamento,
criando o próprio Conselho, mediante a Portaria número
8, que estabeleceu um quadro de pessoal. Nem mesmo
estabeleceu-o: foi admitindo, nomeando funcionários
para compor e desempenhar os serviços do Conselho.
De maneira que temos situação inteiramente anormal,
qual a de se estar dando verbas orçamentárias, votando
dotações para o pessoal do Conselho, que não existe
com base na lei.
Não é êsse o primeiro fato em nosso País. Vários
outros departamentos têm sido criados com a
determinação de aproveitar servidores excedentes dos
quadros da União; pouco tempo depois iniciam-se
nomeações, até mesmo concursos são abertos, para
preenchimento de vagas dentro dêsses serviços.
O caso do Conselho de Águas e Energia Elétrica
é curiosíssimo. Necessitaria, para que o Senado
votasse com pleno conhecimento e convicto de não
estar concorrendo para situações inconstitucionais,
anormais, na vida administrativa do País, fizesse-se
exame prévio da matéria.
Assim, Senhor Presidente, perguntaria a V. Exa.
se a espécie comporta um requerimento nesta fase da
votação do Projeto de Lei da Câmara número 142, de
1957, Anexo número 4 – Poder Executivo – 4.07, a fim
de que vá à Comissão de Constituição e Justiça para ali
ser examinada esta feição do caso.
Pediria
a
Vossa
Excelência
que,
regimentalmente, me orientasse nesse sentido, pois que
não disponho do Regimento neste momento e desejo
formular, com precisão e certeza, meu requerimento.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Respondendo à Questão
de Ordem levantada pelo nobre Senador João
Villasbôas, lembro que, pelo Regimento, só a Comissão de Finanças se pronuncia sôbre o Orçamento. A
Mesa, portanto, não poderia tomar iniciativa que não a
de enviar o Projeto àquela Comissão.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS (pela ordem) *: –
Perguntaria a Vossa Excelência, Senhor Presidente,
embora, pelo Regimento da Casa, a Comissão de

__________________

__________________

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 142, DE 1957
Estima a Receita e fixa a Despesa da União Para
o exercício financeiro de 1958.
ANEXO 4 – PODER EXECUTIVO 4.03 –
ESTADO-MAIOR DAS FÔRÇAS ARMADAS
(Publicado em Suplemento)

*Não foi revisto pelo orador.

*Não foi revisto pelo orador.
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Finanças fale obrigatóriamente sôbre a matéria, se um
Senador pode requerer a ida do Projeto à Comissão de
Constituição e Justiça, sendo esse requerimento
submetido à votação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE: – O Plenário é soberano.
Sôbre o que não está previsto no Regimento resolverá
em última instância. Se V. Exa. encaminhar à Mesa
requerimento e o Plenário aprová-lo, o Projeto será
encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Peço permissão a
Vossa Excelência para enviar à Mesa o Requerimento.
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa aguarda o
Requerimento de Vossa Excelência. (Pausa).
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa,
Requerimento que vai ser lido pelo Senhor Primeiro
Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 441, DE 1957
Nos têrmos dos artigos 126, letra "f", e 155, letra
"a", do Regimento Interno, requeiro adiamento da
votação do Projeto de Lei da Câmara número 142, de
1957 – Anexo referente ao Conselho Nacional de Águas
e Energia Elétrica, a fim de que sôbre êle seja ouvida a
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Sessões, em 26 de agôsto de 1957. –
João Villasbôas.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o
Requerimento.
O SR. GASPAR VELLOSO (para encaminhar a
votação) *: – Senhor Presidente, Senhores Senadores,
apresenta o ilustre Senador João Villasbôas
Requerimento, solicitando seja enviado à Comissão de
Constituição e Justiça o Projeto oriundo da Câmara dos
Deputados e relativo ao Orçamento do Conselho
Nacional de Águas e Energia Elétrica.
É omisso o Regimento Interno do Senado em
relação ao assunto. É tradição, entretanto, nesta
Casa, que a Comissão incumbida do assunto, por lhe
__________________

* Não foi revisto pelo orador.

ser específica a função, é a Comissão de Finanças e
nunca a de Justiça.
É bem de ver que os Projetos oriundos de
qualquer Casa do Congresso têm de, inicialmente,
passar pelo crivo da constitucionalidade. Assim não se
fêz até esta data no Congresso Nacional quanto à
proposta orçamentária por motivo óbvio: – é que a
função precípua do Congresso – talvez a principal – é a
elaboração do Orçamento.
No regime presidencial puro, de que tivemos
amostra nos albôres da República, no Estado do Rio
Grande do Sul, a função única e quase exclusiva do
Parlamento, era a feitura da Lei de Meios.
Nesta hora em que a própria Oposição, nesta
Casa, se lança contra castelos de vento, obstruindo
Projetos que ela mesmo reconhece justos, o
Requerimento do nobre Senador João Villasbôas, Líder
dá UDN, nesta Casa, me parece não ser mais do que
medida obstrucionista. Perdoem-me os ilustres
membros da União Democrática Nacional se a Maioria,
pela minha voz, nesta hora, quer adiantar intenções,
mas é a nação que tiro dos discursos aqui pronunciados
durante a tarde e nesta noite, Senhor Presidente: essa a
intenção patente a quem tiver ouvidos para ouvir e olhos
para ver.
Pretende a União Democrática Nacional enviar
todos os Anexos à Comissão de Constituição e
Justiça, para, naquela entidade: como o está
fazendo no Plenário, continuar essa medida, não sei
se patriótica ou antipatriótica, de impedir o
andamento
de
Projetos,
principalmente
do
Orçamento, dando aos Estados e Municípios,
prejuízo insanável.
Que faça aos que usam dêsse processo de
obstrução bom proveito a medida, mas os que
compõem a Maioria estão cientes do seu dever para
com a Pátria, para com os que os elegeram. Conhecem
as intenções daqueles que formularam o Requerimento
– e nisso não vai, como muito bem disse o ilustre
Presidente da UDN, qualquer ataque de ordem pessoal
a quem quer que seja – e a Maioria sabe também
esgrimir; sabe acutilar, sabe lutar, sem que haja
qualquer
menosprêzo,
qualquer
desdou-
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ro, qualquer achincalhe a qualquer membro da Minoria.
Os que integram a Maioria, conscientes das funções
que devem exercer, votarão contra o Requerimento do
Líder da Minoria, ilustre representante de Mato Grosso,
convictos de que com essa atitude estarão prestando
benefício ao povo brasileiro; aos Estados brasileiros;
aos Municípios brasileiros e ao Brasil, que tanto
amamos. (Muito bem).
O SR. JOÃO VILLASBÕAS (para encaminhar
a votação) *: – Senhor Presidente, o nobre
representante do Paraná, que me antecedeu na
tribuna, atribui-me o propósito de dificultar a votação
dos orçamentos, apresentando, em todos eles,
requerimentos como o submetido ao exame do
Senado, quando isso absolutamente não corresponde
às minhas intenções.
Votamos o Anexo da Presidência da República
referente ao Estado-Maior das Fôrças Armadas, e não
formulei requerimento nesse sentido. Ei-lo nesta hora,
porque efetivamente temos o propósito – não só a
Oposição, como os representantes da Maioria – de
defender os preceitos da nossa Constituição. Visamos
apenas a enquadrar o Orçamento relativo ao Conselho
Nacional de Águas e Energia Elétrica nas disposições
da Carta Magna, segundo a qual é vedado incluir-se na
Lei de Meios despesas não baseadas em preceitos
legais.
Senhor Presidente, o Decreto-lei que criou o
Conselho Nacional de, Águas e Energia Elétrica
prescreveu, no artigo 8º, o seguinte:
"Os serviços do Conselho serão executados por
funcionários civis e militares, requisitados, e por extranumerários, admitidos na forma da lei".
Como, entretanto, tive ocasião de expor, aquêle
Conselho criou um quadro funcional, não com pessoal
requisitado, mas organizando carreiras dentro daquele
serviço, com nomeações, na forma do Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis da União.
__________________

* Não foi revisto pelo orador.

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com prazer.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Estranho
apenas que V. Exa. êste ano, trate com tanto ardor desta
matéria. Durante exercícios consecutivos, o Orçamento
tem consignado verbas e dotações destinadas ao
pagamento do pessoal do Conselho Nacional de Águas e
Energia Elétrica. V. Exa. jamais levantou essa questão,
dando a impressão de que têm fundamento as palavras
do nobre Senador Gaspar Velloso, quando declara haver,
na atitude do nobre colega, apenas o intuito de obstruir a
votação do Orçamento para 1958.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Vossa Excelência,
cuja
intervenção
no
debate
agradeço,
está
profundamente enganado.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Acabei de
verificar que nos anos anteriores tem havido dotações
para pessoal, nesse Anexo do Orçamento.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Já apresentei,
nesta Casa, por duas vêzes, emendas a Projetos de Lei,
visando a suprimir, de vez, na organização de nosso
serviço público, o Conselho Nacional de Águas e
Energia Elétrica.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – É outra matéria.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Também
apresentei, com relação ao Conselho de Marinha
Mercante. Demonstrei, nessa oportunidade, que tais
criações foram de emergência, na ocasião da guerra,
quando o Govêrno procurava centralizar determinados
serviços. Mas, uma vez votada a Constituição Federal
que nos rege, não tem mais razão de existir o Conselho
Nacional de Águas e Energia Elétrica.
Naquela oportunidade, o Senhor Presidente da
República grupou, dentro dêsse Conselho, não sómente
a direção e orientação do Serviço de Concessão de
Águas e Energias obtidas por fôrça hidráulica, como
também aquela que se conseguisse por outra forma, ou
seja, a termoelétrica.
Vindo, porém, a Constituição de 1946,
que
restabeleceu
aos
Municípios
o
di-
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reito de dar as concessões para seus serviços públicos,
continua sendo uma excrescência na administração do
País o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica
que, nesta hora, tabela serviços de energia elétrica, seja
hidroelétrica, seja termoelétrica, nos Estados e
Municípios.
Dá-se aí uma invasão de atribuições que, se
existia no regime centralista do Estado Novo, deixou de
existir em face da Constituição de 1946.
Senhor Presidente, o meu Requerimento tem em
vista, Unicamente, alertar o Senado para o estudo das
matérias que estão sendo votadas aqui, sem qualquer
pesquisa sôbre sua razão constitucional.
Como demonstrei à Casa, lendo o dispositivo
do Decreto-lei que criou o Conselho Nacional de
Águas e Energia Elétrica, êle não pode ter
funcionários a não ser requisitados de outros
serviços. No entanto, o Anexo nº 4, referente a esse
Departamento, traz verba para vencimentos de
funcionários, salários para mensalistas, salários para
contratados, ajuda de custo, diárias, verbas para as
substituições, salário-família, gratificações de função,
gratificação de prestação de serviços extraordinários,
gratificação pela participação em órgãos de
deliberação coletiva, gratificação adicional por tempo
de serviço.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Lamentàvelmente, o tempo de V. Exa.
está por terminar.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Sr. Presidente,
as razões que determinaram meu Requerimento
não são como pensa o nobre representante do
Paraná e, já agora, meu ilustre colega de Santa
Catarina, recurso protelatório no andamento dos
Projetos.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Se Vossa
Excelência examinar os Orçamentos dos exercícios
anteriores, encontrará essa dotação para pessoal e, no
Senado, nunca vi V. Exa. bater nessa tecla, corno está
fazendo agora.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – É a primeira
vez que estudo o Orçamento perante o Senado.
Sempre deixei a tarefa a V. Exa. e a outros co-

legas, conhecedores da matéria financeira do País.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – É a Comissão
de Finanças.
O SR. JOÃO VILLASBÕAS: – Apenas, nesta
hora, despertou-me a atenção êste ponto, que conheço.
Peço, pois, ao Senado, aprove meu Requerimento,
enviando ao exame da Comissão de Constituição e
Justiça, o Anexo referente ao Conselho de Águas e
Energia Elétrica, porquanto votarei conscientemente de
acôrdo com o propósito do Govêrno se, efetivamente, é
constitucional a dotação. (Muito bem).
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI (para
encaminhar a votação) *: – Senhor Presidente, não
discuto o direito que tem a Minoria de obstruir; julgo,
até, louvável seu ponto de vista; parlamentarizando,
estará cumprindo dever de consciência, na análise do
qual não pretendo absolutamente penetrar.
Tomando-se, entretanto, ao pé da letra a
afirmação do Senador João Villasbôas, de que não é
mestre em matéria orçamentária – e certamente o é o
Senador Francisco Gallotti...
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Em absoluto.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
...restringir-me-ei a examinar a espécie sob o ângulo
que provàvelmente interessa a Sua Excelência, ou seja,
o aspecto legal.
O ilustre representante de Mato Grosso não
levantou questão de ordem; começou pedindo a palavra
para encaminhar a votação e, no desenrolar de sua
brilhante exposição, teve ensejo de convencer-se de
que devia dar outro rumo às suas palavras e intuitos.
Nada mais louvável; entretanto, Sua Excelência
colocou a Mesa diante de situação que, fatalmente;
terminará no Plenário. Vamos, portanto, considerar
também êste caso.
Senhor Presidente, o nobre Senador João
Villasbôas,ao que depreendi das suas ponderações
preliminares, pretendeu demonstrar a inexistência de
disposição legal que permita a inclusão, neste anexo do
Orçamento, de verba correspondente a funcionários; e, so__________________

* Não foi revisto pelo orador.
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pesando as leis que trouxe a êste recinto, fêz a
leitura de tópicos adequados à espécie, referindo-se,
inclusive, a portaria cujo conteúdo não fixei bem,
pelo que folgaria receber de Sua Excelência
esclarecimento. (O Senador João Villasbôas entrega.
um impresso ao orador) .
Ora, Senhor Presidente, no artigo 8º, desta
Portaria, encontro resposta cabal e que atende
suficientemente aos escrúpulos do eminente Líder da
Minoria. Aqui não se fala, apenas, em funcionário
requisitado; fala-se, também, em funcionário
extranumerário – que não é a mesma coisa. O
conceito de funcionário extranumerário vem
sofrendo, através dos tempos, mutações e
desenvolvimentos. Não poderei, portanto, dentro
de poucos minutos, dar a explicação que se
impunha à Casa. Não há dúvida, entretanto,
e é preciso ponderar o tempo em que, através
dessa Portaria, foi criado êsse funcionalismo.
Ver-se-á, conseqüentemente, que a questão
de ordem não tem nenhuma razão de ser, porquanto
ali se prevê, apenas, a função de um órgão já
criado. A admitirmos, realmente, a argumentação
produzida pelo nosso eminente colega, chegaríamos
à conclusão de que tínhamos, com efeito, um órgão,
mas para viver nas nuvens visto que não dispunha
das suas funções, nem de funcionários que as
exercitassem. Realmente, no final de contas, era
como se não existisse.
Senhor Presidente, o nobre Senador João
Villasbôas deveria ter verificado que no Anexo, ora
sob exame, não existe qualquer cargo criado
especificamente; existem, sim, verbas de caráter
global, tais quais aquelas através das quais são
pagos funcionários das Verbas 3, 4, e outras
existentes.
Desta sorte, e só por êste motivo, vou
rejeitar o Requerimento do nobre Senador João
Villasbôas. Se porventura a questão fôsse realmente
como Sua Excelência apresentou, – acredito
que, na melhor boa-fé possível – apesar de
pertencer à Maioria, eu lhe recusaria o meu
voto, não obstante a palavra de ordem do ilustre
Senador Gaspar Velloso e o apêlo feito por Sua
Excelência.

Sr, Presidente, em assunto de interpretação
legal ou constitucional, sou daquêles que pespontam
no cumprimento da lei. A mim me parece que, quando
fugirmos dêsses imperativos, estaremos contribuindo
para a anarquia e o desajustamento político e social.
Daí, o motivo pelo qual, sem nenhuma quebra do
respeito ao meu nobre colega Senador João
Villasbôas, vou, com grande pesar meu, desaprovar
seu requerimento. Em qualquer outra hipótese, S. Exa.
terá o meu apoio, quando se sustentar em disposição
insofismável da lei. Nesta, de que ora tratamos,
todavia, tenho de reconhecer que a matéria está
perfeitamente satisfeita no Anexo a que se refere.
Declaro, ainda, em contraposição ao ponto de
vista do nobre sub-líder da Maioria, Senador Gaspar
Velloso, que, se houvera, porventura defeito, êste não
seria da competência de Comissão de Finanças, porém
da competência específica, da Comissão de
Constituição e Justiça, porque aquilo que se pretendia
afrontar
era
uma
ilegalidade
ou
uma
inconstitucionalidade, e até aí não chegaria, a não ser
aflorando, e, conseqüentemente, de modo perfunctório,
a competência dêsse órgão.
Assim Sr. Presidente, manifesto-me pela
rejeição do requerimento do nobre Senador João
Villasbõas. (Muito bem!)
O SR. JURACY MAGALHÃES (para
encaminhar a votação) *: – Sr. Presidente, não
desejo passem sem reparo da Oposição as palavras
do nobre Senador Gaspar Velloso, quando duvida
das intenções patrióticas da obstrução que
promovemos nesta Casa do Congresso Nacional.
Creia S. Exa. que, apesar de meu imenso
aprêço pelo ilustre representante do Paraná, não
será S. Exa. o juiz a aferir do que deve ou não ser
patriótico na conduta da Oposição.
Quando
encetamos
esta
campanha
obstrucionista no Parlamento, usamos de um
recurso que ocorre em todos os parlamentos
do mundo. Quanto às razões que fundamentam
a nossa atitude, essas são nitidamente patrióticas,
pois não pode haver patriotismo maior do
__________________

* Não foi revisto pelo orador.
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que velar pelo cumprimento da verdade eleitoral
numa democracia.
Quando o nobre Senador Benedicto
Valladares declara que um Juiz de Minas, seu
Estado natal, se torna passível de culpa, porque
emite uma opinião jurídica sôbre um problema que é
da sua alçada, S. Exa. de certo não age
patriòticamente, pois está criando um conflito de
competência entre os podêres da República, e o faz
com grave injustiça à verdade histórica.
O nobre Senador Francisco Gallotti perguntou,
há pouco, por que o Senador João Villasbôas havia
deixado passar tantos orçamentos sem reclamação e
só a esta altura se lembrava de apresentar a questão
de ordem, aliás pertinente porquanto diz respeito à
Constituição da República. Levantou o nobre
Senador Francisco Gallotti essa questão e eu
também me permito indagar com que direito o
Senador Benedicto Valladares, que é o Presidente
do Partido Social Democrático, só agora se lembrou
de que um Juiz não pode interferir em assuntos de
legislação eleitoral, quando o próprio Partido Social
Democrático, através do então Deputado José Maria
Alkmin, êste mesmo que tanto desserve no momento
as finanças nacionais, colaborou com o Superior
Tribunal Eleitoral na elaboração da Lei n. 2.550, que
agora êsse mesmo partido deseja derrogar?
Não há, portanto, Sr. Presidente, nenhuma
incoerência na atitude da Oposição. Se encontramos
determinados caminhos para cumprir nossa vontade,
fazendo o que nos parece um direito e, mais do que
isso, um dever para com a democracia, não temos que
perguntar ao nobre Líder da Maioria se será ou não
patriótica a nossa conduta. Cabe a S. Exa. fazer a hábil
intriga de atirar os Estados e Municípios contra nós. E'
o único caminho que resta e S. Exa., porque não
modificará de forma alguma, o nosso pronunciamento.
Tampouco estamos pedindo clemência à
Maioria no trato das medidas legislativas que
propomos. Quando levantamos uma questão de
ordem, ou apresentamos um requerimento, não
queremos que a Maioria nos trate com consideração
e muito menos com generosidade.

Estamos aqui para travar a batalha que nos é
imposta pelo nosso dever cívico e não aceitamos,
como declarei, que a Maioria decida se é ou não
patriótica a nossa atitude. Estamos aqui cumprindo
um dever e levaremos o cumprimento dêsse dever
às suas últimas conseqüências, na certeza de que
exercemos um direito sagrado que os nossos
mandatos nos asseguram.
O SR. GASPAR VELLOSO: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Concedo o
aparte solicitado pelo nobre Líder da Maioria.
O SR. GASPAR VELLOSO: – A Maioria
efetivamente não trata a Oposição – nem poderia
tratá-la – com generosidade, a qual V. Exas. não
aceitariam pelo espírito combativo que têm. Trata,
isso sim, sempre com consideração. Nunca afirma
que é impatrótica a atitude assumida por V. Exas.
Pensa, apenas, que é patriótica, mas não a julga.
Deixa êsse julgamento à posteridade. Tenha V. Exa.
a certeza de que fará justiça ao grupo que estiver
agindo com espírito patriótico com os olhos voltados
para o Brasil.
O SR. JURACY MAGALHÃES: Sou menos
exclusivista do que V. Exa. Não chego a estabelecer
como privilégio para nós sejamos o único grupo a
agir com patriotismo. Admito haja pelo menos uma
unidade da Maioria que atue inspirada pelos mais
nobres e alevantados sentimentos patrióticos.
Entendo, porém, que a atitude da Minoria é
patriótica, porque está exercendo um direito
que lhe é assegurado pelas leis e pela lei da Cara,
que é o nosso Regimento. Nada há pois que
estranhar no nosso gesto. Se fiz essa reclamação da
tribuna, foi para que V. Exas. meditem melhor nas
palavras que agravam seus companheiros de
Minoria porque .quando V. Exa. afirma que a
Maioria está agindo com patriotismo, não nos
ofende. Admitir, entretanto, V. Exa. que os seus
companheiros da Oposição estão agindo sem
consideração patriótica, está cometendo uma grave
injustiça e lançando uma acusação infundada aos
companheiros de Casa.
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O SR. GASPAR VELLOSO: – Perdoe Vossa
Excelência. Não afirmei isso! Deixei ao julgamento
do futuro, da posteridade.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Deixou V.
Exa. ao julgamento do futuro as palavras que estou
pronunciando desta tribuna. Quando, entretanto, V.
Exa.
falou
encaminhando
a
votação
do
requerimento do nobre Senador João Villasbôas,
admitiu que a Minoria poderia estar agindo
patriòticamente ou não.
O SR. GASPAR VELLOSO: – O que afirmei,
se V. Exa. me permite e minha memória não falha, é
que não sabia se era patriótica ou impatriótica a ação
da Minoria.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Então V.
Exa. confirma, exatamente, o que eu disse da
tribuna. Se o nobre colega não sabe, nós
sabemos que estamos agindo com patriotismo. Por
isso mesmo, continuaremos nosso trabalho de
obstrução, embora a Maioria persista no seu
propósito,
mais
uma
vez
desservindo
à
causa pública e ao interêsse nacional. (Muito bem!
Muito bem!)
O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Sr.
Presidente, peço a palavra,. para encaminhar a
votação.
O SR. PRESIDENTE: – Tem e palavra, para
encaminhar a votação, o nobre Senador Freitas
Cavalcanti.
Desejo lembrar aos Senhores Senadores que,
durante o encaminhamento da votação, não são
permitidos apartes.
O SR. FREITAS CAVALCANTI (para
encaminhar a votação) *: – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, em princípio, é evidente que o
requerimento do nobre Senador João Villasbôas
se
inspira
no
mais
límpido
dispositivo!
constitucional.
Pretende o eminente representante matogrossense velar por preceito expresso da
Constituição,
que
proíbe
a
inserção,
no
Orçamento, de recursos para pagamento de pessoal,
sem autorização legal. Creio que, quanto a êsse
__________________

* Não foi revisto pelo orador.

aspecto em vista da exposição feita por aquêle
eminente Senador, não cabe, realmente, qualquer
dúvida.
E meu desejo, porém, neste momento, fixar
trecho
do
discurso
proferido
pelo
nobre
representante pelo Estado do Paraná, Senador
Gaspar Velloso.
Admite S. Exa. seria trabalho impatriótico da
Oposição obstruir, de qualquer modo, a votação da
lei orçamentária, porque, de resto estaríamos
prejudicando interêsses de Estados e Municípios.
Cabe aqui desde logo, Sr. Presidente, opôr
algumas considerações à afirmação do eminente e
nobre líder da Maioria.
O Orçamento da República é instrumento de
que se utilizam o Presidente da República e seus
Ministros de Estado para o exercício de política
partidária. Quando deveria conter plano de
administração, para o qual seria legítima a
colaboração do Congresso, se transforma numa
arma ao sabor de simples interêsses partidários.
Exemplifico: há cerca de 90 dias, dirigi desta
tribuna, dramático apêlo ao Presidente da República,
Sr. Juscelino Kubitschek, para que determinasse a
liberação de recursos orçamentários, do ano vigente,
essenciais à manutenção de hospitais de
tuberculosos no País.
O eminente representante do Amazonas,
Senador Mourão Vieira e eu, estivemos em
audiência com o Senhor Ministro da Saúde, que nos
mostrou exposição de motivos, encaminhada à
consideração do Chefe do Executivo.
Tal documento continha, de modo geral, as
reclamações feitas pelos representantes dos
Estados, nesta Casa.
Os recursos inseridos na Lei de Meios, para
manutenção dos sanatórios, são reproduzidos de um
para outro exercício, acrescidos daquelas percentagens
absolutamente necessárias, tendo em vista as
alterações verificadas nos preços das utilidades.
Afirmara-nos o Sr. Ministro da Saúde que o Sr.
Presidente da República certamente iria autorizar o
pagamento imediato dos recursos solicitados.
Pois bem, decorridos cêrca de noventa dias,
recebo hoje telegrama do Presidente da Campanha
Nacional Contra a Tuberculose, no meu Estado, a quem
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está afeta a administração do Sanatório General
Severiano da Fonseca, relembrando o apêlo que me
encaminhara, para que interessasse junto ao Senhor
Presidente da República.
Tomei informações e verifiquei, no próprio
Ministério da Saúde„ que o Chefe do Executivo está
liberando, a seu modo, de acôrdo com as influências
político-partidárias e com os pedidos dos seus
correligionários, os recursos incluídos no Orçamento,
para
manutenção
dos
nosocômios
para
tuberculosos.
Veja aí o eminente Senador Gaspar Velloso a
que desprezível condição chegou a Lei de Meios no
Brasil.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – A Lei de
Meios, neste País, é uma farsa.
O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Veja que
discriminação odiosa se estabelece, até para
pagamento de verbas destinadas a hospitais.
Se realmente, Sr. Presidente, estivéssemos
votando lei importante, como a de Meios, certos de
que o Govêrno iria executá-la, com a maior
isenção evidentemente qualquer restrição oposta ao
seu andamento, poderia significar obstrução
impatriótica.
Os
exemplos,
entretanto,
são
chocantes.
No caso de Alagoas, estou inteiramente
seguro de que o Presidente não autorizou a
liberação dos recursos considerados essenciais ao
prosseguimento das estradas de rodagem,
construção de açudes, manutenção de hospitais,
escolas etc. As próprias subvenções ordinárias
destinadas à manutenção de entidades de
assistência social foram reduzidas de 30%.
Em última análise, é o Orçamento utilizado
pelo Chefe do Poder Executivo e seus
Ministros, como uma lei para amigos e
correligionários, como instrumento contra seus
adversários, como lei dócil aos seus interêsses
político-partidários.
Gostaria que o eminente Líder da Maioria,
Senador Gaspar Velloso, pudesse comunicar ao
Senado, refutando as informações que estou
trazendo à Casa, que o Presidente da
República oriente a política orçamentária do
País
ao
interêsse
geral
da
comunidade
brasileira. Gostaria que S. Exa. informas-

se ao Senado se estão ou não no Plano de
Economia aquelas verbas consideradas essenciais
ao progresso e à vida dos pequenos Estados,
particularmente do Nordeste Brasileiro. Sòmente
aquêles que estão nas graças do Govêrno, seus
correligionários e amigos, conseguem o "autorizo"
das papeletas que voam do Catete para os
Ministérios. Conseqüentemente, o alto apreço que
deveríamos ter pela Lei de Meios como a mais alta
função do Congresso, começa quase a perder o
sentido. Em última análise, o Orçamento é hoje,
desgraçadamente,
uma
lei
político-partidária,
executada facciosamente nas mãos dos políticos que
manipulam os destinos desta República. (Muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o
Requerimento.
Os Senhores Senadores que o aprovam
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está rejeitado.
O SR. JURACY MAGALHÃES (pela ordem):
– Sr. Presidente, requeiro verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
verificação de votação, requerida pelo nobre
Senador Juracy Magalhães.
Os Srs. Senadores que aprovam o
requerimento do nobre Senador João Villasbôas
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Queiram sentar-se os que aprovam o
requerimento e levantar-se os que o rejeitam.
(Pausa).
Votou a favor do Requerimento um Sr.
Senador, e contra, 31.
Está confirmada a rejeição do requerimento.
O SR. GASPAR VELLOSO (para declaração
de voto) *: – Senhor Presidente, declarou o nobre
Senador João Villasbôas, Líder da União
Democrática Nacional, que não havia lei criando o
quadro do Conselho Nacional de Águas e Energia
Elétrica.
Para conhecimento do Senado, e como
justificação do meu voto, exibo o "Diário
Oficial"
de
18
de
novembro
de
1948,
onde
as
páginas
números
16.449
__________________

* Não foi revisto pelo orador.
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a 16.458, se publica a Lei nº 488, de 15 de novembro
de 1948, que dispõe sôbre o pagamento de
vencimento, remuneração ou salário do pessoal civil
e militar da União.
A páginas 16.450 se lê:
"Conselho Nacional de Águas e Energia
Elétrica – Cargos em Comissão.
CC-1
1 – Presidente.
CC-4
– Consultor Jurídico.
– Diretor da Divisão Técnica.
Funções gratificadas
Assistente FG-3"
Sr. Presidente, penso ter justificado, também
no mérito, o meu voto, acrescentando esta
declaração às razões por mim expendidas quando
do encaminhamento da votação do requerimento
formulado pelo nobre Senador João Villasbôas.
(Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – A declaração de V.
Exa. constará da Ata.
Em votação o projeto. (Pausa).
O SR. JOÃO VILLASBÔAS (para encaminhar
a votação) *: – Senhor Presidente, nenhuma novidade
trouxe ao Senado o ilustre Senador Gaspar Velloso,
com sua referência Lei que criou aquêles quatro cargos
em comissão – Presidente, Consultor Jurídico, Diretor
da Divisão Técnica e Assistente – no Conselho
Nacional de Águas e Energia Elétrica, pois êstes já
existiam desde o primeiro Decreto-lei que originou
aquêle Conselho.
O que existe hoje, entretanto, é um grupo de
funcionários nomeados sem base legal, fora das
disposições citadas pelo nobre representante do
Paraná; Esta a razão por que eu pedi – e a honrada
maioria desta Casa negou – um exame por parte da
douta Comissão de Constituição e Justiça.
__________________

* Não foi revisto pelo orador.

Sr. Presidente, considera o nobre Senador
Gaspar Velloso falta de patriotismo da Minoria
combater projetos de lei e votações, inclusive de
Anexos Orçamentários. Entrega S. Exa. o nosso
procedimento ao julgamento da Nação. Aceito, Sr.
Presidente, gostosamente, que o País julgue a
atitude da Minoria desta Casa, quando enfrenta
a Maioria, na defesa dos sagrados interêsses do
país.
O
nobre
Senador
Freitas
Cavalcanti
demonstrou à saciedade que o Orçamentos da
República deixaram de ter aquêle mérito que
outrora fazia com que a Câmara dos Deputados
e o Senado Federal congregassem todos os
seus esforços na votação das medidas atinentes
aos interêsses dos Estados, dos Municípios,
das obras públicas, das organizações assistenciais.
E deixou de ter interêsse porque desde
1947 iniciou-se no Brasil uma política de violação
flagrante da Constituição qual seja a invenção do
Plano de Economia reduzindo as verbas
orçamentárias.
Sr. Presidente, a nossa Constituição trata
com tal destaque a feitura e organização do
Orçamento do País, que torna essa lei inalterável,
ainda mesmo por ato do próprio Congresso,
durante o exercício financeiro a que ela se
destina. No entanto, hoje verificamos que os
Orçamentos votados, e com estudos pelas
Comissões técnicas desta e aa outra Casa do
Congresso, com a dedicação e o cuidado de todos
os representantes do povo, são mutilados, ao critério
da Presidência da República, tornando essa lei
importantíssima do País um elemento de ação
político-partidária.
O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Uma lei
para amigos e correligionários.
O SR. JOÃO VILLASBOAS: – Perfeitamente,
como diz o nobre colega, que me honra
com seu aparte, é uma lei para amigos e
correligionários
liberando
verbas
mediante
solicitações
daqueles
que
comungam
no
mesmo credo político do Sr. Presidente da
República.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o
prazer, ouvirei o aparte de V. Exa.
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O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Quando, no
Govêrno do saudoso Presidente Vargas, era Ministro
da Agricultura, um dos grandes esteios da União
Democrática Nacional, o meu velho amigo e colega
de turma, engenheiro João Cleofas, o Estado de
Santa Catarina tinha como govêrno um udenista, –
portanto, contrário ao Catete – e ao que sei. êsse
Govêrno sempre obteve as melhores messes dêsse
Ministro da Agricultura, que era do Partido de V.
Exa., contrariando, assim, a tese que V. Exa.
sustenta tão ardorosamente.
O SR. JOÃO VILLASBÕAS: – V. Exa. em
nada contrariou a tese que sustento.
Afirmei, de início, que desde o ano de 1947 se
vem praticando essa política de mutilação do
Orçamento, a critério da Presidência da República.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Mas não só
por amigos do Govêrno, como Vossa Excelência
acabou de afirmar, porque os amigos do Govêrno de
então eram adversários intransigentes do Catete;
entretanto, gozavam de todos os prestígios, através
da Pasta entregue à UDN na pessoa de João
Cleofas.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa.,
então, apenas declara que o Ministro João Cleofas
procedia com espírito de justiça não deixando o
Govêrno de Santa Catarina jejuno das benesses
orçamentárias.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – O que V.
Exa. chama justiça, nesse caso, é o que combate
agora, quando o Ministro faz os mesmos favores aos
Governos estaduais que se acham em nossas mãos.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa. está
confundindo alhos com bugalhos.
O
SR.
FRANCISCO
GALLOTTI:
–
Absolutamente. Quem não está no Poder
tem dor de cabeça e V. Exa. há de confundir
até o dia em que assumir o Govêrno
da República.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – E' uma
compreensão simplista da vida política.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – E' a mais
prática, a mais natural, nobre Senador; é como o
povo entende.

O SR. JURACY MAGALHÃES: – ... e V. Exa.
pretende manter êsses privilégios, mesmo à custa de
fraude eleitoral.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – V. Exas.
hoje, são Oposição; amanhã, se estiverem no Poder,
nós é que faremos oposição, e o povo há de gostar
muito mais, porque saberemos apreciar os atos do
Executivo.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Não para
exercer dura tarefa de oposição a qualquer Govêrno.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Aguarde!
Um dia isto se dará.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Bem ao
contrário: vi o Partido Social Democrático trair seu
candidato Doutor Cristiano Machado para apoiar o
Senhor Getúlio Vargas, evitando ficar, depois, na
situação de oposicionista.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Lembro ao nobre orador que o tempo
está terminado.
O SR. JOÃO VILLASBOAS: – Sr. Presidente,
o nobre Senador Francisco Gallotti declarou que, ao
tempo do Govêrno do saudoso Presidente Getúlio
Vargas, os Ministros tinham prestígio, exerciam suas
funções atendendo aos seus correligionários, nos
Estados.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Não o
nego.
O SR. JOÃO VILLASBOAS: – Anteriormente,
porém, V. Exa. afirmara que procurara, juntamente
com o eminente Senador Mourão Vieira,
representante do Partido Trabalhista, o Sr. Ministro
da Saúde, que lhes mostrasse Exposição de Motivos
dirigida ao Sr. Presidente da República, solicitando a
liberação de verbas necessárias à manutenção de
hospitais do País.
O SR. PRESIDENTE (azendo soar os
tímpanos): – Atenção! O tempo está terminado.
Peço a colaboração do nobre orador para a
observância do Regimento.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Estou
concluindo, Sr. Presidente.
Mais de noventa dias são passados,
segundo
o
nobre
Senador
Francisco
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O SR. PRESIDENTE: – Responderam à
chamada 29 Senhores Senadores.
Está confirmada a falta de número.
Passa-se às matérias em discussão.
SEM DEBATES VÊM A DISCUSSÃO ÚNICA
ENCERRADA E A VOTAÇÃO ADIADA POR FALTA
DE NÚMERO AS SEGUINTES MATÉRIAS:
– Projeto de Lei da Câmara número 246, de
1956, que autoriza o Poder Executivo a mandar
estudar, projetar, orçar e construir as obras de
melhoramentos e equipar os portos de Itacoatiara, no
Rio Amazonas, e São Paulo de Olivença e Fonte
Boa, no Rio Solimões, no Estado do Amazonas,
tendo Pareceres favoráveis, sob números 731 e 733
de 1957 das Comissões: – de Constituição e Justiça;
de Transportes, Comunicações e Obras Públicas; de
Finanças.
– Projeto de Lei da Câmara número 6, de
1957, que concede isenção de direitos de
importação, taxas aduaneiras e de impôsto de
consumo para a maquinária e mais equipamentos
destinados à instalação da Usina Termelétrica de
Fôrça e Luz do Pará S.A., tendo Pareceres
favoráveis, sob números 782 783, de 1957, das
Comissões de: – Economia e de Finanças.
– Projeto de Lei da Câmara número 42, de
1957, que estima a Receita fixa a Despesa da União
para o exercício financeiro de 1958, Anexo nº 4 –
RESPONDEM À CHAMADA OS SRS.
Poder Executivo, Subanexo nº 4.08 – Conselho
SENADORES
Nacional do Petróleo, tendo Parecer sob número 775,
de 1957, da Comissão de Finanças, favorável ao
Vivaldo Lima – Mourão Vieira – Cunha Mello – projeto e oferecendo Emendas de números 1-C e 2-C.
Lameira Bittencourt Sebastião Archer – Alfredo
O SR. PRESIDENTE: – Vou encerrar a
Duailibe – Waldemar Santos – Leônidas Mello – sessão, designando para a de amanhã a seguinte:
Onofre Gomes – Fausto Cabral – Abelardo jurema –
Apolônio Salles – Ezechias da Rocha – Sobral
ORDEM DO DIA
Barreto – Lauro Hora – Neves da Rocha – Lima
Teixeira – Pitombo Cavalcanti – Ary Vianna – Caiado
1 – Continuação da votação, em discussão
de Castro – Gilberto Marinho – Benedicto Valladares única do Projeto de Lei da Câmara nº 142, de 1957,
– Lima Guimarães Coimbra Bueno – Pedro Ludovico que estima a Receita e fixa a Despesa da União para
Alô Guimarães – Gaspar Velloso Gomes de Oliveira o exercício financeiro de 1958 – Anexo nº 4 – Poder
– Francisco Gallotti – Saulo Ramos – (29).
Executivo – 4.07 – Conselho Nacional de Águas
Gallotti, e o Sr. Ministro da Saúde não obteve do Sr.
Presidente da República, despacho da referida
Exposição de Motivos.
Sr. Presidente, vê-se, aí a diferença entre uma
época e outra. Ao tempo do Sr. Getúlio Vargas, um
Ministro adversário de S. Exa., escolhido por ser
homem de bem e capaz, para ocupar a pasta da
Agricultura, obtinha a liberação de verbas, ao passo
que hoje, um honrado Ministro da Saúde, distinto
professor da Faculdade de Medicina, não tem
prestígio para conseguir um simples despacho
presidencial! (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto.
Os Senhores Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
O SR. JURACY MAGALHÃES (pela ordem):
– Sr. Presidente, requeiro verificação da votação.
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
verificação da votação requerida pelo nobre Senador
Juracy Magalhães.
Queiram sentar-se os Senhores Senadores
que aprovaram o projeto e levantar-se os que o
rejeitam. (Pausa).
Manifestaram-se pela aprovação do projeto 29
Srs. Senadores, e contra, nenhum.
Não há número.
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e Energia Elétrica, tendo Parecer favorável, sob nº°
725, de 1957, da Comissão de Finanças.
2 – Votação, em discussão única, da Redação
final do Projeto de Lei da Câmara número 94, de
1956, que autoriza a emissão de selos postais
comemorativos da fundação do Município de
Quixadá, no Estado do Ceará, (redação oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer nº 772,
de 1957).
3 – Votação, em discussão única, do Projeto
de Lei da Câmara nº 110, de 1957, que concede
isenção de direitos aduaneiros de importação para a
penicilina injetável, importada até 31 de dezembro de
1947; tendo Pareceres favoráveis, sob as. 737 a 739,
de 1957, das Comissões: de Constituição e Justiça;
de Economia; e de Finanças.
4 – Votação, em discussão única, do Projeto
de Lei da Câmara nº 142, de 1957, que estima a
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício
financeiro de 1958 – Anexo nº 3 – Órgãos Auxiliares
– Subanexo – 3.02 – Conselho Nacional de
Economia, tendo Pareceres favoráveis, sob números
722 e 777, de 1957, da Comissão de Finanças, ao
projeto e às emendas de Plenário.
5 – Votação em discussão única, do Projeto de
Lei da Câmara nº 248, de 1956, que autoriza o
Poder Executivo a mandar estudar, projetar, orçar e

construir as obras de melhoramento e equipar os
portos de Itacoatiara no Rio Amazonas, e São Paulo
de Olivença e Fonte Boa, no Rio Solimões, no
Estado do Amazonas, tendo Pareceres favoráveis,
sob ns. 731 a 733, de 1957, das Comissões: – de
Constituição
e
Justiça;
de
Transportes,
Comunicações e Obras Públicas; e de Finanças.
6 – Votação, em discussão única, do Projeto
de Lei da Câmara nº 16, de 1957, que concede
isenção de direitos de importação, taxas aduaneiras
e de impôsto de consumo para a maquinária e mais
equipamentos destinados à instalação da Usina
Termelétrica de Fôrça e Luz do Pará, S.A. – tendo
Pareceres favoráveis, sob ns. 782 e 783, de 1957,
das Comissões de: Economia e de Finanças.
7 – Votação, em discussão única, do Projeto
de Lei da Câmara nº 142, de 1957, que estima a
Receita e fixa a Despesa da União para o
exercício financeiro de 1958, Anexo nº 4 – Poder
Executivo, Subanexo nº 4.008 – Conselho
Nacional de Petróleo, tendo Parecer sob nº 775,
de 1957, da Comissão de Finanças, favoráveis
ao projeto e oferecendo emendas de números
1-C e 2-C.
Está encerrada a Sessão.
Levanta-se a Sessão às vinte e três horas e
quarenta minutos.

130ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA EM 27 DE AGÔSTO DE 1957
PRESIDÊNCIA DOS SENHORES APOLÔNIO SALLES E FREITAS CAVALCANTI
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Vivaldo Lima – Mourão Vieira – Cunha Mello –
Prisco dos Santos – Lameira Bittencourt – Sebastião
Archer – Alfredo Duailibe – Assis Chateaubriand –
Waldemar Santos – Leônidas Mello – Onofre Gomes –
Fausto Cabral – Carlos Saboya – Kerginaldo Cavalcanti
– Sérgio Marinho – Reginaldo Fernandes – Abelardo
jurema – Mário Porto – Apolônio Salles – Novaes Filho
– Jarbas Maranhão – Ezechias da Rocha – Freitas
Cavalcanti – Sobral Barreto – Lauro Hora – Neves da
Rocha – Juracy Magalhães – Lima Teixeira – Pitombo
Cavalcanti – Ary Vianna – Sá Tinoco – Lutterbach
Nunes –Tarcisio Miranda – Alencastro Guimarães –
Caiado de Castro – Gilberto Marinho – Bernardes Filho
– Benedicto Valladares – Lima Guimarães – Lino de
Mattos – Coimbra Bueno – Pedro Ludovico – Mário
Motta – João Villasbôas – Alô Guimarães – Gaspar
Velloso – Gomes de Oliveira – Francisco Gallotti –
Saulo Ramos – Daniel Krieger – (49).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 49 Srs. Senadores.
Havendo número legal, está aberta a Sessão.
O SR. JURACY MAGALHÃES (pela ordem):
– Sr. Presidente, conto, neste instante, número
de Senadores que não o regimentalmente indi__________________

* Não foi revisto pelo orador.

cado para abertura da Sessão. Pelo artigo
79, do Regimento Interno, V. Exa. em vez
de soar os tímpanos, como o vem fazendo
com louvável
diligência, devia
considerar
inexistente o número regimental para abertura
da Sessão e convocar os Senhores Senadores
para
outra,
fixando
a
Ordem
do Dia.
Para avivar a memória de Vossa Excelência
e da Casa, lerei o artigo 79, pedindo que infrinja o
Regimento. Vossa Excelência é quem o preserva,
quem aplica nossa Lei Interna e não pode, portanto,
fugir a seu exato cumprimento.
Diz o artigo 79 do Regimento Interno :
"A sessão ordinária terá início às quatorze
horas e trinta minutos pelo relógio do Plenário,
presentes no recinto, pelo menos, dezesseis
Senadores e durará, no máximo, quatro horas,
salvo prorrogação com prazo fixado a requerimento
de qualquer Senador e deliberação do Senado.
Parágrafo único. Verificada, àquela hora, a
inexistência de número, o Presidente, ocupando o
seu lugar, declarará que não pode haver sessão,
designando a Ordem do Dia para a sessão
seguinte. O 1º Secretário despachará o Expediente
independentemente de leitura e dar-lhe-á publicidade
no Diário do Congresso Nacional".
Minha questão de ordem cinge-se a
saber como V. Exa., Sr. Presidente, deixa
de
cumprir
a
letra
do
art.
79
do
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nosso Regimento, continuando a soar os tímpanos
até que se concretize uma presença inexistente na
Casa.
O SR. PRESIDENTE: – Respondendo à
questão de ordem do nobre Senador Juracy
Magalhães, devo dizer a S. Exa. que sempre se
admitiu, no Senado, a tolerância de alguns minutos
para a abertura da sessão. Enquanto a Mesa faz
soar os tímpanos, acorrem ao Plenário os Senadores
que se acham em outras dependências da Casa.
Completado o mínimo de dezesseis Senadores, a
sessão é aberta.
Essa, a norma, estabelecida por Mesas
anteriores, que encontrei, ao assumir, há dois anos,
a Vice-Presidência da Casa. Tenho-a seguido, sem
que qualquer reclamação fôsse até então suscitada.
E a prática me parece tanto mais justificável
quanto a convocação de nova sessão, para o mesmo
dia, como S. Exa. sabe, acarretaria despesas
ponderáveis, para o erário público.
O SR. JURACY MAGALHÃES (pela ordem)
*: – Sr. Presidente, a explicação de V. Exa. não é
satisfatória, perdoe-me V. Exa. que o diga com todo
o acatamento que me merece, não só pessoalmente,
como pela condição de Vice-Presidente desta Casa.
A letra expressa do Regimento não permite a
aplicação tolerante, como faz V. Exa., a não ser com
a aprovação unânime do Senado. Neste instante,
travamos uma batalha para evitar seja aprovado o
Projeto Benedicto Valladares. V. Exa. não tem o
direito de aplicar praxe dessa natureza ao
texto legal do Senado. Estaria infringindo êsse texto
em benefício de uma corrente. Perdoe-me V. Exa.,
mas exijo estrito cumprimento do Regimento; ou
então proponho a V. Exa. sua modificação.
Impossível é têrmos um Regimento escrito e
outro que se executa de acôrdo com a vontade de V.
Exa.
O SR. PRESIDENTE: – Não tem razão o
nobre Senador. Segundo, na direção dos
trabalhos do Senado, a. orientação tradicional na
Casa, não imponho, na aplicação do Regimento, a

minha vontade pessoal, nem procuro favorecer
qualquer corrente partidária.
Ainda ontem o eminente Senador apelou para
a tolerância da Mesa na aplicação da Lei Interna.
Naquela oportunidade, a tolerância era favorável à
Oposição.
De parte da Mesa não há qualquer
partidarismo, mas tão sòmente a continuação da
observância de uma praxe que vem, conforme
declarei, de Mesas anteriores.
S. Exa., entretanto, suscitou questão de ordem
que, se atendida, impedirá até o prosseguimento da
presente Sessão.
Trata-se da primeira reclamação formulada
sôbre o assunto e a Mesa não tem dúvida em
submetê-la à decisão do Plenário.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – (Pela
ordem) – * – Sr. Presidente, desde que V. Exa.
encaminha à decisão do Plenário a questão de
ordem por mim levantada, adianto que, se ontem
invoquei interpretação liberal para disposição do
Regimento, fi-lo com o direito que me assiste, de
pugnar pelos interêsses de minha Bancada.
O SR. PRESIDENTE: – Atendo sempre com
muito prazer às solicitações de V. Exa., que não me
há de negar essa assertiva.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Farei, Sr.
Presidente, idênticos apelos, em cada caso que surja
e o justifiquem. Tal procedimento não invalida,
porém, meu direito e dever de exigir o estrito
cumprimento do Regimento Interno da Casa, quando
sentí-lo violado, em prejuízo do Partido que
representamos no Senado.
V. Exa. vai deferir ao Plenário a deliberação.
Não tenho dúvida de que a Maioria acatará a opinião
do Presidente e decidirá de acôrdo com sua vontade.
Fica, no entanto, o nosso protesto contra o não
cumprimento da Lei Interna do Senado, atitude que
revela estado de espírito que não diz bem da Maioria
dessa Casa.
O SR BENEDICTO VALLADARES: – Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

__________________

__________________

* Não foi revisto pelo orador.

* Não foi revisto pelo orador.
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O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador.
O SR. BENEDICTO VALLADARES (pela
ordem): – Sr. Presidente, como membro da
Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, só
tenho motivos de elogiar o nobre Senador Juracy
Magalhães, pelo zelo demonstrado quanto ao nosso
Regimento.
No caso, entretanto, S. Exa. não tem razão;
parece que o nobre representante baiano apenas
não gosta de barulho e não quer que o Presidente do
Senado faça soar os tímpanos. (Riso).
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI – (pela
ordem): – Sr. Presidente, V. Exa. há doze anos
Senador, lembrou muito bem que sempre foi de
usança no Senado, sem qualquer reclamação, tocarse a campainha e aguardar-se a presença dos
Senhores Senadores para, com o número de
dezesseis, declarar aberta a sessão. E' o que tem
sido praticado invariavelmente com a aquiescência
dos ilustres membros da Minoria desta Casa.
Ressaltou, portanto, V. Exa., com muita propriedade,
essa circunstância. Há, entretanto, aspecto que, se
V. Exa. não interpretar mal, ousarei divergir da
orientação da Mesa; é quanto à consulta que V. Exa.
lembrou fazer ao Plenário. Vamos ser consultados
sôbre que? Se é admissível modificação da
disposição regimental? Ora, a Lei Interna é expressa:
na hora marcada, havendo número respectivo, o
Presidente declara aberta a sessão. O Regimento
resulta de Projeto de Resolução que é debatido, vai
às Comissões, recebe emendas, retorna ao Plenário
e aos órgãos técnicos e só depois se converte em
lei. Assim, estaríamos, através de simples
manifestação do Plenário, revogando disposição
estatutária regimental, o que, a meu ver, não é
possível.
Poderia V. Exa. com o espírito altamente
democrático de que é possuidor, consultar à Casa
sôbre se aceite a orientação da Mesa como
consentânea com seus próprios interêsses e, assim,
saber se essa tolerância encontra guarida na opinião
da Maioria do Senado.
Êsse
assentimento,
parece-me,
é
suficiente
para
abroquelar
V.
Exa.
de
qualquer
crítica,
mesmo
porque,
como

salientou com grande propriedade e de maneira
irretorquível, assim se praticou sempre. Direi mais:
sempre com aquiescência geral; sem qualquer
divergência ou protesto de quem quer que seja.
Eram as razões, Sr. Presidente, que desejaria
trazer à consideração de Vossa Excelência para
manifestar minha divergência, no sentido pelo qual
está conduzindo a questão de ordem levantada.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Devo dizer ao nobre
Senador Kerginaldo Cavalcanti que não havia
formulado a consulta que submeteria ao Plenário.
Evidentemente, não seria no sentido de modificar o
Regimento.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI (pela
ordem): – * – Sr. Presidente, estou convencido dos
altos intuitos do nobre Senador Juracy Magalhães
quanto à questão de ordem que levantou. O que,
porém, me causa estranheza é que o zelo de S.
Exa. no sentido de que o Regimento seja
rigorosamente cumprido, não se tenha manifestado
quando, por várias vêzes, a Sessão foi aberta
alguns minutos após a hora regimental e outras
sem a presença de dezesseis Senadores, pela
figura que honra a Mesa do Senado como seu 2º
Secretário, o nobre Senador Freitas Cavalcanti,
correligionário do nobre representante da Bahia.
Não ousou, nem ousará qualquer de nós taxar de
partidário aquêle ilustre colega quando dirige os
trabalhos do Senado. (Muito bem).
O SR. JOÃO VILLASBÔAS (pela ordem): – *
– Sr. Presidente, o nobre Senador Francisco Gallotti
lança mão, neste momento, de argumento que vem
repetindo, desde ontem, em relação às providências
que os representantes da Minoria vêm solicitando à
Casa, nesta emergência.
A alegação de S. Exa. de que no passado
jamais qualquer dos membros da Minoria adotou
semelhante atitude, não tem razão de ser.
Aliás, estou de pleno acôrdo com a
argumentação trazida ao Plenário pelo nobre
Senador Kerginaldo Cavalcanti.
Sr. Presidente, após a manifestação
__________________

* Não foi revisto pelo orador.
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do ilustre representante do Rio Grande do Norte, V.
Exa. declarou que ainda não formulára a questão de
ordem a ser submetida à decisão da Casa. E' de
presumir-se seja ela no sentido de manifestar o
Plenário seu apoio ou desacôrdo à tolerância
adotada pela Mesa para o início das sessões,
ultrapassando a hora determinada, marcada no
Regimento.
Entendo – com a devida vênia de V. Exa. e de
acôrdo com o nobre Senador Kerginaldo Cavalcanti
– que matéria dessa natureza não pode ser
apreciada pelo Plenário, cuja deliberação implicaria,
talvez, em modificação de dispositivo claro e
expresso da Lei Interna.
A orientação seguida Pela Mesa – por V. Exa. e
por todos os outros Senhores Senadores integrantes
da Comissão Diretora que iniciam a sessão na
Presidência desta Casa – é questão de critério pessoal;
e êste critério não pode ser submetido à aprovação ou
rejeição do Senado; seria votarmos contra o
Regimento. A tolerância dos membros da Mesa no
sentido de abrir os trabalhos com número determinado,
embora ultrapasse alguns minutos, obedece, repito, a
critério pessoal, orientação adotada visando a evitar,
como V. Exa., Sr. Presidente, claramente expôs,
convocação imediata de outra sessão. Não sei mesmo
se se poderia fazer essa convocação, uma vez
verificada a inexistência de "quorum" regimental para
abertura da sessão ou então como a Mesa conseguiria
obter o número necessário, através de apêlo a cada
Senador para comparecer ao Plenário. Foi exatamente
o que ocorreu hoje.
O SR. FREITAS CAVALCANTI (pela ordem)
*: – Sr. Presidente, tenho para mim que o nobre
Senador Kerginaldo Cavalcanti, membro da Mesa,
na qual representa o Partido Social Progressista,
com reconhecida experiência regimental e dos
próprios fenômenos jurídicos, fixou bem a questão.
Segundo disposição expressa da Lei Interna,
as sessões ordinárias devem ter início às 14 horas e
30 minutos, alinhando-se as providências que devem
ser adotadas na ausência de quorum.
__________________

* Não foi revisto pelo orador.

Uma tradição do Senado tem levado a Mesa a
estabelecer pequeno prazo de tolerância, até que se
complete o número indispensável à abertura dos
trabalhos.
Considere-se, desde logo, que o substitutivo
oferecido pela Comissão de Constituição e Justiça
ao Projeto de Reforma do Regimento Interno dá
solução perfeita à dúvida agora suscitada: autoriza a
Mesa a observar prazo de tolerância, até a formação
do quorum regimental, desde que haja, na Ordem do
Dia, matéria que, por sua importância e urgência,
justifique êsse proceder.
Está aí, necessàriamente, a interpretação do
Plenário, que V. Exa., Sr. Presidente, desejaria
colher neste instante: só excepcionalmente,
quando matéria importante e urgente o justifique, é
dado à Mesa usar de certa tolerância, até que se
complete número necessário à abertura da
sessão.
Não há fugir da disposição que se contém no
atual Regimento e da solução oferecida pelo
legislador, na Comissão de Constituição e Justiça
para a reforma da Lei Interna.
Sr. Presidente, com todo o respeito que devo a
V. Exa., como membro da Mesa, não me parece
certo defira ao Plenário questão de ordem sôbre
matéria regimental expressa.
Em última análise, desejaria V. Exa. colher
demonstração de confiança da Casa, manifestação
que lhe é reiterada, a todo instante, sem
necessidade de firmar-se precedente perigoso. V.
Exa. já deu ao Plenário – e com tôda clareza, a
explicação necessária, apoiado em matéria vigente
no Senado. Sob essa inspiração, aliás não só V.
Exa. como aquêles que, eventualmente assumem a
direção dos trabalhos da Casa vêm adotando a
mesmo procedimento.
Meu desejo, Sr. Presidente, é que V. Exa. com
sua sabedoria, descortino político e tirocínio, na
presidência das sessões não crie, realmente, situação
difícil, convocando-nos para legislar de modo sui
generis, reformando dispositivo expresso do
Regimento, sem que sejam observadas as condições
mais adotadas no Congresso, as quais exigem
para tanto aprovação de projeto de resolução,
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Sr. Presidente, o Plenário – estou certo –
aceita a explicação de V. Exa. O eminente Senador
Juracy Magalhães, utilizou, legalmente, direito que
lhe assiste, formulando questão de ordem
inteiramente de acôrdo com o Regimento e,
certamente, há de conformar-se com a decisão de V.
Exa. e da Casa.
Seria de todo útil, porém, não se inovasse, no
sistema dos nossos trabalhos, prática realmente
perigosa qual a na demonstração de fôrça da Maioria
para modificações alheiatórias a uma lei regimental
que deve ser uniforme e una, na sua aplicação e
tendo em vista a prôpria autoridade do próprio Poder
Legislativo. (Muito bem).
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND (pela
ordem) *: – Sr. Presidente, vejo que a questão gira
em tôrno de ruídos. Neste caso, proporia para darlhe tom mais grave e profundo, que fôssemos
chamados ao toque de sinos, o que daria através de
apêlo a cada Senador para comparecer ao Plenário.
Creio, Sr. Presidente, que V. Exa. – e peço
vênia para assim me expressar – não deveria, nem
deverá, submeter à Casa matéria dessa natureza.
No meu entender, basta a explicação; e V. Exa. já a
deu, no sentido de justificar a conduta seguida na
Presidência do Senado. Quanto a mim, sinto-me
impossibilitado de votar, apoiando a tolerância, pois
estaria votando contra disposição expressa, precisa,
clara, do Regimento. Estaria, repito, como
acertadamente
acentuou
o
nobre
Senador
Kerginaldo Cavalcanti, concorrendo para a
modificação da nossa Lei Interna, através de simples
votação de Plenário, quando essa alteração só pode
ser feita nos têrmos traçados no próprio Regimento.
Sr. Presidente, com a devida vênia, o meu
pensamento é no sentido de Vossa Excelência não
deferir ao Plenário a solução de matéria dessa
natureza, que é da conduta individual dos membros
da Mesa, quando na Presidência. (Muito bem) .
O
SR.
JURACY
MAGALHÃES
(pela ordem) *: – Sr. Presidente, ao
__________________

* Não foi revisto pelo orador.

formular a questão de ordem que ora se discute,
assinalei uma infração taxativa do Regimento e
indaguei das razões que tinha a Mesa para assim
proceder. Não cometi nenhum pecado, nem mesmo
um exagêro.
Os nobres Senadores da Maioria, na
argumentação apresentada ao Plenário, apenas
traduziram uma intolerância que é crescente, mas à
qual não desejo oferecer objeções. A intolerância do
Senador Benedicto Valladares, achando...
O SR. BENEDICTO VALLADARES: – Eu
elogiei V. Exa.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – ...que estou
apenas querendo silêncio e me concedendo um
elogio que nós, militares, chamamos "nas costas do
pernoite", intolerância de S. Exa. ou do nosso colega
Senador Francisco Gallotti, não altera, em nada,
minha conduta nesta Casa.
Formulei a questão de ordem, quando
entendi
que
devia
fazê-lo.
Se
noutras
oportunidades não ocupei a tribuna, foi porque
minha decisão foi contrária e não julguei oportuno
assim proceder. Não tenho, portanto, que pedir
licença ao nobre Senador Valladares ou ao
eminente colega Gallotti, nem mesmo a Vossa
Excelência, Sr. Presidente, para levantar uma
questão de ordem nesta Casa. Decida V. Exa.,
com sua alta sabedoria, ou defira ao Plenário a
decisão da questão de ordem que formulei; é
direito de V. Exa. como será direito do Plenário
decidir. O que ninguém, porém, pode é negar o
direito a um Senador de, usando o instrumento da
lei, pedir-lhe o cumprimento à consciência de V.
Exa. e à consciência do Senado, pouco
importando qual seja a decisão de V. Exa. ou do
Plenário. (Muito bem) .
O SR. PRESIDENTE: – Devo deixar bem claro
ao nobre Senador Juracy Magalhães que, de minha
parte, não há nenhuma censura à questão de ordem
levantada por S. Exa.
O nobre Senador valeu-se do seu direito,
assegurado pelo Regimento; êste só não permite
falar mais de uma vez sôbre a mesma questão de
ordem, cuia duração é de dez minutos; pelo Regi-
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mento, portanto, S. Exa. tem todo o direito de
levantar questões de ordem. A mim, compete
resolver essas questões de ordem ou deferi-las ao
Plenário.
Até hoje, entretanto, tenho seguido uma praxe,
comum nesta Casa qual seja a de ter relativa
tolerância, aguardando alguns minutos para o início
da sessão, até que os Senadores compareçam ao
Plenário. Foi exatamente o que ocorreu hoje.
Vou ler para o nobre Senador Freitas
Cavalcanti, o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 216 do
nosso Regimento Interno:
"Art. 216.............................................................
§ 1º As questões de ordem serão decididas
pelo Presidente, com recursos para o Plenário, a
requerimento de qualquer Senador. O Presidente
poderá, entretanto, independente de requerimento
submeter ao Plenário a decisão.
§ 2º As decisões sôbre que dispõe êste artigo
consideram-se como simples precedentes e só
adquirem fôrça obrigatória quando incorporadas ao
Regimento".
No caso, desejo apenas a manifestação do
Plenário sôbre o ocorrido. Não mais do que isto. Não
pretendo qualquer inovação do Regimento. Devo
dizer a V. Exa. que, de amanhã em diante ou hoje à
noite, se fôr convocada sessão extraordinária,
chegada a hora regimental, só abrirei a sessão se
houver no Plenário o quorum regimental. Cumprirei
estritamente a lei interna.
Tomarei ainda o cuidado de mandar fazer a
chamada, para que fique perfeitamente positivado o
número dos Senhores Senadores presentes.
O
SR.
GASPAR
VELLOSO
(pela
ordem) *: – Sr. Presidente, a questão de ordem
do ilustre Presidente da União Democrática
Nacional, Senador Juracy Magalhães, formulou-a
S. Exa. exatamente na hora em que o deveria
ser – assim que V. Exa. terminava de fazer
soarem os tímpanos e declarava aberta a
__________________

* Não foi revisto pelo orador.

Sessão por verificar a existência de quorum
regimental. Pelo debate, entretanto, compreendi que
V. Exa. vai consultar o Plenário sôbre se poderá ou
não conceder tolerância de alguns minutos, para que
os Senadores presentes na Casa, mas que não se
encontram no recinto, tomem assento nos seus
lugares.
Parece-me, porém, que, nesta hora, não é
bem essa a questão de ordem formulada; daí minha
consulta a V. Exa. com a devida vênia.
Trata-se, no momento, não de ouvir o Plenário
sôbre se se deve ou não modificar o Regimento, a
fim de conceder-se uma tolerância aos Srs.
Senadores que estejam na Casa, mas não se
encontrem no recinto e, sim, se a presente sessão
pode realizar-se.
Parece-me dever ser essa a questão de ordem
a ser submetida ao Plenário, em decorrência da
reclamação formulada pelo ilustre representante do
Estado da Bahia, Presidente da União Democrática
Nacional, nosso ilustre colega, Senador Juracy
Magalhães. (Muito bem).
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE: – Lamento não poder
conceder a palavra a V. Exa. porque, pelo nosso
Regimento, cada Senador pode falar pela ordem
sòmente uma vez sôbre o mesmo assunto.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sr.
Presidente, pedi a palavra, porque a questão de
ordem levantada pelo nobre Senador Gaspar
Velloso pareceu-me diferente da discutida. Sua
Excelência trouxe outra tese ao conhecimento do
Senado.
O SR. PRESIDENTE: – Atendendo à
questão de ordem do nobre Senador Gaspar
Velloso, julgo conveniente recordar como os fatos
se passaram. O Senador Juracy Magalhães, no uso
de um direito regimental, formulou a reclamação,
que pode ser assim resumida: Às 14 horas e 30
minutos, fiz soarem os tímpanos, durante dois
ou três minutos – não posso fixar exatamente
o tempo – até que verifiquei haver 16 Sena-
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dores presentes. Declarei, então, aberta a Sessão e
ia mandar proceder à leitura da Ata, quando S. Exa.
levantou a questão de ordem, para que a Mesa
declarasse porque não cumprira o Regimento,
considerando a sessão encerrada por falta de
número, e, ao contrário, havia esperado alguns
minutos até que chegassem ao recinto os Srs.
Senadores necessários para que se completasse o
quorum regimental.
Entendo que a solução da questão de ordem
do
Senador
Juracy
Magalhães
consistirá
simplesmente numa consulta ao Plenário sôbre se
aprova ou não a atitude da Presidência.
Se o Plenário não a aprovar, a Mesa acatará a
decisão e encerrará a Sessão, caso contrário, fará
prosseguir os trabalhos.
E' o que submeto à apreciação da Casa.
Os Srs. Senadores que aprovam a atitude da
Mesa, no sentido de que a Sessão prossiga, apesar
da tolerância ha vida, sem que com isto se firme
precedente ou se venha a reformar qualquer
dispositivo
regimental,
queiram
conservar-se
sentados. (Pausa).
Está aprovado.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Sr.
Presidente, peço a palavra para uma declaração de
voto.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Juracy Magalhães para declaração de voto.
O SR. JURACY MAGALHÃES (para
declaração de voto) *: – Senhor Presidente, a
Bancada da União Democrática Nacional votou,
unânimemente, prestigiando a decisão de V. Exa.
Assegurado ao Senador udenista que levantou
a questão de ordem o direito de fazê-lo – com ruído
de campainha, com o ruído de sino ou com o ruído
de chocalho, não importa – assegurado êsse direito,
a nossa Bancada tem apenas o propósito de
prestigiar as decisões da Mesa, mesmo ao usar
aquele quantum de arbítrio, indispensável, nas suas
deliberações.
Ao levantar essa questão de ordem,
quis eu mostrar aos meus companhei-

ros da Maioria que é sempre possível a uma Minoria
dificultar a marcha dos trabalhos, usando, um direito
que é reconhecido em todos os Parlamentos – o
direito de obstrução.
Senão, vejamos: – já são decorridos quarenta
e cinco minutos para decidir essa questão de ordem.
Saiba V. Exa., Sr. Presidente, que, Presidente
de uma Comissão que sou, para reuni-la é preciso
trabalho dedicado junto aos companheiros.
Se nós, em vez de ajudarmos a tramitação dos
projetos nesta Casa, continuarmos e insistirmos na
decisão de obstruir os trabalhos parlamentares, não
sei se o Govêrno terá as leis reclamadas do
Parlamento.
O que queremos com essa obstrução, Sr.
Presidente, é apenas obter que a Maioria tenha
olhos de ver e não insista em derrubar nesta hora
uma legislação eleitoral que atende aos sentimentos
da Nação, desejosa de que impere no Brasil a
verdade eleitoral.
Foi
nesse
sentido
que
houve
o
pronunciamento da Bancada da UDN pela minha
voz; foi com êsse propósito que levantei a questão
de ordem, sabendo muito bem, e aprovando a
conduta de Vossa Excelência, de haver muitas
vêzes, no passado – e acredito o faça também no
futuro – iniciado sessões com margem de tolerância,
porque vejo também a dedicação com que V. Exa.
procura atrair para êste Plenário Senadores que nem
sempre comparecem ao trabalho legislativo.
Com essas razões, Sr. Presidente, dou por
justificado meu voto, na certeza do que a bancada da
UDN, prestigiando a decisão de V. Exa., dá um
exemplo a mais de querer, sempre, elevar, no
conceito da Nação, o Senado, que integramos com
tôda dedicação e todo patriotismo. (Muito bem).
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI
(para explicação pessoal) *: – Senhor
Presidente, não pretendi, em nenhum momento,
criar qualquer obstáculo às decisões da Mesa.
E tanto e verdade, que assisti V. Exa. decidir
a questão de ordem levantada pelo ilustre
representante do Estado do Paraná, o

__________________

__________________
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Senador Gaspar Velloso, no mesmo sentido em que
formularia as minhas objeções.
Dessa sorte, minha presença na tribuna, em
explicação pessoal, é apenas para esclarecer e
evidenciar que eu tinha razão, quando me levantei
há poucos instantes e V. Exa. julgou
desnecessário formulasse meu ponto de vista, que
de fato seria para salientar a novidade da questão
de ordem suscitada pelo nobre Senador Gaspar
Velloso.
Sr. Presidente, com minhas homenagens à
Presidência da Mesa, quero assegurar que me
contive nos limites do nosso Regimento e dentro do
que me pareceu a disciplina desta Casa. – (Muito
bem).
Durante o discurso do Senhor Kerginaldo
Cavalcanti, o Senhor Apolônio Salles deixa a cadeira
da Presidência, ocupando-a o Senhor Freitas
Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lida a Ata.
O Senhor Sérgio Marinho, servindo de
Segundo Secretário, procedo à leitura da Ata da
sessão anterior, que posta em discussão é, sem
debate, aprovada.
O Senhor Segundo Suplente, servindo de
Primeiro Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
TELEGRAMAS
Do Presidente da Assembléia Legislativa de
Sergipe, dando conhecimento ao Senado das
homenagens de pesar daquela Casa Legislativa por
motivo do falecimento do Deputado Walter Franco.
Do Prefeito Municipal de Presidente
Epitácio, no Estado de São Paulo, convidando os
Senhores Senadores para a solenidade do
lançamento da pedra fundamental da ponte sôbre
o rio Paraná, que ligará aquele Estado ao de
Mato Grosso. Aviso do Sr. Ministro da
Aeronáutica número 927, transmitindo infor-

mações requeridas pelo Sr. Rui Palmeira, nos
seguintes termos:
Aviso número 2-GM1C-927
Em 23 de agôsto de 1957
Senhor Secretário
Pelo Ofício número 638, de 31 de julho de
1957, essa Secretária solicitou o pronunciamento do
Ministério
da
Aeronáutica
a
respeito
do
Requerimento número 298, de 1957, apresentando
pelo Senhor Senador Rui Palmeira, e deferido pela
Presidência dessa Casa, em que se solicitam
informações referentes a verbas orçamentárias a
serem aplicadas no Estado de Alagoas.
2. Sôbre o assunto, tenho a honra de informar
a V. Exa. o que se segue, obedecendo à ordem dos
quesitos formulados no requerimento.
1º – "Se entraram em Plano de Economia as
verbas orçamentárias destinadas ao Ministério da
Aeronáutica e a serem aplicadas no Estado de
Alagoas, constantes da relação justa".
Resposta:
Sim. Com exceção de Mata Grande, da Verba
2.6.05 – "2" e Palmeira dos índios, de Verba 4.1.03 –
"5".
2º – "Em caso negativo, quanto a qualquer
uma delas se houve liberação e distribuição, bem
como se estão sendo efetivamente aplicadas e se
não estão, quais as causas determinantes do
atraso".
Resposta:
Sim. Já tendo sido delegada competência ao
Comandante da 2ª Zona Aérea para aplicação das
de Mata Grande e Palmeira dos índios.
As demais dotações não tiveram sua aplicação
aconselhada pelos órgãos competentes dêste
Ministério.
3º Ainda sôbre o assunto, informo a V. Exa.
que, em face da Nota Ministerial número 158GM4, de 19-3-57, foi providenciado expediente
solicitando delegação de competência ao
Comandante da 2ª Zona Aérea para assinar
Convênio com as Prefeituras respectivas,
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tendo sido baixadas as Portarias números 418, 419
e 422, das quais foi dada ciência à referida
Autoridade.
4º Com relação à verba destinada a Mata
Grande, está êste Ministério recebendo o
Convênio devidamente assinado (Proc. D. Eng.
5.344-57).
5º Relativamente a Palmeira dos Índios, deu
entrada neste Ministério um expediente com o
projeto para aplicação da verba de Cr$
1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil cruzeiros)
prevista no Orçamento do corrente ano, para a sua
aprovação.
Aproveito a oportunidade para renovar a V.
Exa. os meus protestos de elevada estima e distinta
consideração. – Major-Brigadeiro-do-Ar Francisco de
Assis Corrêa de Mello, Ministro da Aeronáutica.
Ao Requerente
Ofícios da Câmara dos Deputados números
1.272, 1.275, 1.276 e 1.290, encaminhando
autógrafos dos seguintes projetos de lei:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 178, DE 1957
(Nº 2.236-B, DE 1957, NA CÂMARA DOS
DEPUTADOS)
Concede o auxílio de Cr$ 1.000.000,00 à Casa
do pequeno Jornaleiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o
credito especial de Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de
cruzeiros) como auxílio à Casa do Pequeno
Jornaleiro, com sede no Distrito Federal.
Parágrafo único. O auxílio concedido nesta lei
destina-se à recuperação e conservação da instituição.
Art. 2º Está lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
As Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 179, DE 1957
(Nº 2.628-C, DE 1957, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS)
Retifica 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
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São feitas as seguintes retificações na Lei nº 2.996, de 10 de dezembro de 1956:
ANEXO 4 – PODER EXECUTIVO – SUBANEXO 4.12 – MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
(Demonstração dra despesa por verbas e consignações)
Despesas Ordinárias:
Verba 2.0.00 – Transferências
Onde se lê:
2.1.00 –
Auxílios e Subvenções............................................

840.577.319

840.577.319

Total da Verba 2.0.00.............................................

840.577.319

840.577.319

Total das Despesas Ordinárias...............................

3.724.168.553

Total Geral..............................................................

6.487.352.505
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Leia-se:
Auxílios e Subvenções..............................................

840.750.108

840.750.108

Total da Verba 2.0.00................................................

840.750.108

840.750.108

Total das Despesas..................................................

3.724.341.342

Total Geral................................................................

6.487.525.292

4.12 – MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
(Demonstração da Despesa por Unidade)
07.04.02

07.04.02

Onde se lê:
– Divisão de Orçamento
(Encargos Gerais)..................................................
Total.......................................................................
Leia-se:
– Divisão de Orçamento
(Encargos Gerais)..................................................
Total.......................................................................

938.147.319
3.724.168.553

1.088.497.319
6.487.352.503

988.320.108
3.724.341.342

1.088.670.108
6.487.525.292

07 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
07.02.01 – Divisão do Material
Despesas Ordinárias
Verba 1.0.00 – Custeio
Onde se lê:
Total da Consignação 1.3.00...............................................................................................
Leia-se:
Total da Consignação 1.3.00...............................................................................................
Consignação 1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.23 – Diversos
Onde se lê:
1) Manutenção da oficina central........................................................................................
Total da Consignação 1.6.00...............................................................................................
Leia-se:
1) Manutenção da oficina central........................................................................................
Total da Consignação 1.6.00...............................................................................................

1.510.000
1.010.000

1.000.000
1.910.000
1.500.000
2.410.000

07.04.02 – DIVISÃO DE ORÇAMENTO (Encargos Diversos)
Despesas Ordinárias
Verba 1.0.00 – Custeio
Consignação 1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.23 – Diversos
Onde se lê:
14) Escola Superior de Agronomia de Queiroz, de Piracicaba, São Paulo.........................
21) Comissão Coordenadora de Cavalo Nacional (Lei nº 2.820, de 10-7-56 e Decreto nº
39.966, de 11-9-56)
Leia-se:
14) Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz de Piracicaba, São Paulo..................

2.200.000

2.200.000
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21) Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional
(Lei nº 2.820, de 10-7-56 e Decreto nº 39.966, de 11 de setembro de 1956)
Verba 2.0.00 – Transferências
Consignação 2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
Leia-se:
3 – Entidades Autárquicas
3 – Serviço Social Rural (art. 15 da Lei nº 2.613, de 23-9-55)
Onde se lê:
06) Ceará.................................................................................................................
Leia-se:
06) Ceará.................................................................................................................
Onde se lê:
2.1.02 – Subvenções ordinárias
1) Para aplicação, etc.
2.1.03 – Subvenções extraordinárias
1) Parques, etc.
2) Outras entidades......................................................................................
3) Para distribuição, etc................................................................................
Leia-se:
2.1.02 – Subvenções ordinárias
1) Para aplicação, etc.
2) Para distribuição, etc................................................................................
2.1.03 – Subvenções extraordinárias
1) Parques, etc.
2) Outras entidades......................................................................................
Onde se lê:
Total da Consignação 2.1.00..............................................................................................
Total da Verba 2.0.00.........................................................................................................
Total Geral .........................................................................................................................
Total das Despesas Ordinárias..........................................................................................
Leia-se:
Total da Consignação 2.1.00..............................................................................................
Total da Verba 2.0.00.........................................................................................................
Total das Despesas Ordinárias..........................................................................................
Total Geral..........................................................................................................................

4.417.210
4.417.720

17.845.500
173.294. 179

173.467.468
17.845.500
760.659.679
840.217.319
1.088.497.319
988.147.319
840.390.100
840.390.100
988.320.100
1.088.670.100

10 – DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO ANIMAL

2)

2)

Despesas Ordinárias
Verba 1.0.00
Consignação 1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.23 – Diversos
Onde se lê:
Despesas de qualquer natureza com a realização de cursos permanentes, na
Fábrica-Escola de Laticínios "Cândido Tostes", em Juiz de Fora, Minas Gerais,
em colaboração com a DIPOA, para retireiros, operários de laticínios, indústrias,
funcionários do Ministério da Agricultura, etc...........................................................
Leia-se:
Despesas de qualquer natureza com a realização de cursos permanentes, no
Instituto de Laticínios "Cândido Tostes", em Juiz de Fora, Minas Gerais, em
colaboração com a DIPOA, para retireiros, operários de laticínios, indústrias,
funcionários do Ministério da Agricultura, etc...........................................................

600.000

600.000
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9 – SUPERINTENDÊNCIA DO ENSINO AGRÍCOLA E VETERINÁRIA
Despesas Ordinárias
Verba 1.0.00 – Custeio
Consignação 1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.14 – Outros serviços contratuais
1) Ampliação das atividades didáticas das Escolas
Onde se lê:
2) Fábrica Escola de Laticínios Cândido Tostes, em Juiz de Fora, Minas
Gerais.........................................................................
Leia-se:
2) Instituto de Laticínios Cândido Tostes, em Juiz de Fora, Minas
Gerais.........................................................................................
Despesas de Capital
Verba 3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
Consignação 3.1.00 – Serviços em Regime Especial de Financiamento
3.1.17 – Acôrdos
1) Acôrdos estabelecidos para instalação e manutenção de escolas
destinadas ao ensino agrícola:
Onde se lê:
3) Feira de Santana, a cargo da Sociedade Educadora Assistencial
e Rural..................................................................................
235.400
14) Valença.....................................................................................
800.000
Total do item 2................................................................................
Leia-se:
3) Feira de Santana, a carga da Sociedade Educadora Assistencial
e Rural..................................................................................
14) Valença ...................................................................................

320.000
320.000

10.535.600
91.814.600

235.400
800.000

Total do item 2................................................................................

10.535.400
10.535.400
91.814.400

Relação Anexa
4.12 – MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
Onde se lê:
Instituições de que trata o art. 2º da Lei nº 2.656, de 26-11-55
Subvenções ordinárias
Leia-se:
Instituições de que trata a Lei nº 2.266, de 12-7-54.
Subvenções ordinárias
Onde se lê:
02– Alagoas......................................................................................
06– Ceará.........................................................................................
16– Paraná.......................................................................................
20– Rio de Janeiro............................................................................
21– Rio Grande do Norte..................................................................
22– Rio Grande do Sul.....................................................................
24– Santa Catarina...........................................................................
25– São Paulo..................................................................................

6.670.100
7.748.300
5.897.774
9.074.994
4.149.331
12.135.154
6.048.104
19.329.150

Total...........................................................................................

173.294.179
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Leia-se

2)

2)

02
06
16
20
21
22
24
25

–
–
–
–
–
–
–
–

Alagoas......
Ceará......................................................................................
Paraná.....................................................................................
Rio de Janeiro..........................................................................
Rio Grande do Norte................................................................
Rio Grande do Sul....................................................................
Santa Catarina.........................................................................
São Paulo................................................................................
Total........................................................................................

Onde se lê:
Outras entidades
25 – São Paulo...............................................................................................
Total Geral..............................................................................................
Leia-se:
Outras entidades
25 – São Paulo..............................................................................................
Total Geral.............................................................................................

6.669.900
7.743.300
5.047.774
9.044.994
4.123.657
12.160.164
6.133.104
19.106.604
173.467.469
1.345.500
17.845.500
1.345.000
17.845.000

4.12 – M I N I S T É R I O DA AGRICULTURA
07.02 – Divisão da Material
Tabela de Dotações Centralizadas
Despesas Ordinárias – Verba 1.0.00 – Custeio
Consignação 1.3.00 – Material de Consumo e de Transformação
0 7 .0 2 . 0 1 – Divisão do Material (Despesas Próprias)
Onde se lê:
Total da Consignação..................................................................................................
Total........................................................................................................................ ...
Leia-se:
Total da Consignação..................................................................................................
Total........................................................................................................................ ...

1.510.000
3.445.100
1.010.000
2.945.100

07.02 – DIVISÃO DO MATERIAL
Tabela de Dotações Centralizadas
Despesas Ordinárias – Verba 1.0.00 – Custeio
Consignação 1.6.00 – Encargos Diversos
Onde se lê:
07.02.01 – Divisão do Material
07.04.01 – (Despesas Próprias)
Divisão do Orçamento (Encargos Gerais)......
Total.............................................................
Leia-se:
07.02.01 – Divisão do Material (Despesas Próprias)

1.910.000
125.150.000
129.850.000

1.910.000
125.150.000
130.167.500

8.374.152
125.150.000
141.001.645

2.400.000

2.410.000

8.694.152
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07.04.02 – Divisão do Orçamento
07.04.01 – (Encargos Gerais)
Total.............................................................

147.910.000
153.110.000

147.910.000
153.427.500

147.910.000
176.307.500

07.03 – DIVISÃO DE OBRAS
Tabela de Dotações Centralizadas
Despesa de Capital – Verba 4.0.00 – Investimentos
Consignação 4.1.00 – Obras
07.03 – Divisão de Obras
Inclua-se:
4.1.02....................................................................................................................... .
Total..........................................................................................................................
Onde se lê:
Total da Consignação...............................................................................................
Total da Verba..........................................................................................................
Leia-se:
Total da Consignação...............................................................................................
Total da Verba..........................................................................................................
Inclua-se depois de 07.03 – Divisão de Obras:
07.04.02 – Divisão de Orçamento
4.1.03..................................................................................................................
Total da Consignação..........................................................................................
Total da Verba.....................................................................................................

2.000.000
2.000.000
1.600.000
1.600.000
3.600.000
3.600.000
350.000
350.000
350.000

10 – DEPARTAMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL
Inclua-se:
4.3.01..................................................................................................................
Total....................................................................................................................
Total da Consignação..........................................................................................

500.000
500.000
500.000

19 – SUPERINTENDÊNCIA DO BNSINO AGRÍCOLA E VETERINÁRIO
Onde se lê:
Total da Verba.....................................................................................................
Leia-se:
Total da Verba....................................................................... ..............................

20.200.000
20.700.000

20 – ESCOLA DE AGRONOMIA DO NORDESTE
Inclua se:
............................................................................................................................
...
Onde se lê:
4.1.04 ................................................................................................................
Leia-se:
4.1.04 ................................................................................................................
Onde se lê:
Total.......... 126.150.000
26.830.000
152.980.000
2.000.000
4.1.03

Leia-se:
Total.........
128.000.000
25.330.000
Tabela de Dotações Centralizadas
Despesas Ordinárias – Verba 1.0 00 – Custeio
Consignação 1.1.00 – Pessoal Civil

155.930.000

2.500.000

1.500.000
1.600.000
100.000
173.280.000
176.560.000
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Onde se lê:
07.04 – Divisão de Orçamento..........................................................................
Total.....................................................................................................

630.000
42.896.400

9.833.580
1.747.812.180

Leia-se:
07.04 – Divisão de Orçamento..........................................................................
Total.....................................................................................................

955.000
43.232.400

10.169.580
1.748.180

Suprimam-se as seguintes importâncias não atribuídas a qualquer Unidade nem incluídas nos totais
parciais da Tabela:
1.671.000 – 189.500 – 72.000 – 30.000 – 128.800 – 1.027.440 – 38.990.640
4.13 – Ministério da Educação e Cultura
1) Onde se diz:
21 – Diretoria do Ensino Superior
Verba 1 – Custeio
Consignação 1.5.00 – Serviços de Terceiros
Subconsignação 1.5.15 – Outros serviços contratuais
Inciso 1 – Acôrdos, etc,
Alínea 05 – Bahia
09) Escola de Ciências Econômicas e de Comércio Sertanópolis de Feira de Santana Cr$ 300.000,00.
Diga-se:
09.04.02 – Divisão de Orçamento.
Verba 3 – Serviços em Regime Especial de Financiamento.
Subconsignação 3.1.15 – Funda Nacional do Ensino Médio.
Inciso 7 – Cooperação financeira com entidades privadas, etc.
Para Escola Técnica de Comércio Sertanópolis, de Feira de Santana Cr$ 300.000,00.
2) Onde se diz:
21 – Diretoria do Ensino Superior.
Verba 1 – Custeio.
Consignação 1.5.00 – Serviços de Terceiros.
Subconsignação 1.1.15 – Outros serviços contratuais.
Inciso 1 – Acôrdos etc.
Alínea 05 – Bahia.
2) Escola de Engenharia Eletro-Mecânica da Bahia Cr$ 1.000.000,00.
Diga-se:
69.04.02 – Divisão de Orçamento.
Verba 3 – Desenvolvimento Econômico e Social.
Consignação 3.1.00 – Serviços em Regime Especial de Financiamento.
Subconsignação 3.1.5 – Fundo Nacional do Ensino Médio.
7 – Cooperação financeira com entidades privadas, etc.
Para Escola Eletro-Mecânica da Bahia Cr$ 1.000.000,00.
Art. 2º Ficam retificados de Cr$ 115.971.917.100,00 (cento e quinze bilhões, novecentos e setenta e
um milhões, novecentos e dezessete mil e cem cruzeiros), Cr$ 6.487.352.503,00 (seis bilhões, quatrocentos
e oitenta e sete milhões, trezentos e cinqüenta e dois mil, quinhentos e três cruzeiros) e Cr$
114.508.174.309,00 (cento e quatorze bilhões, quinhentos e oito milhões cento e setenta e quatro mil,
trezentos e nove cruzeiros) para Cr$ 115.972.089.889,00 (cento e quinze bilhões, novecentos e setenta e
dois milhões, oitocentos e nove mil, oitocentos e oitenta e nove mil cruzeiros), Cr$ 6.487.525.292,00 (seis
bilhões, quatrocentos e oitenta e sete milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, duzentos e noventa e dois
cruzeiros) e Cr$ 114.508.347.098,00 (cento e quatorze bilhões, quinhentos e oito milhões, trezentos e
quarenta e sete mil, novecentos e oito cruzeiros), os totais da Despesa, do Subanexo 4.12 – Ministério da
Agricultura e do Anexo 4 – Poder Executivo, mencionados nos arts. 1º e 4º, da Lei nº 2.996, de 10 de
dezembro do 1956.
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1957.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4 Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei vigorará a partir de 1º de janeiro de
À Comissão de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 180, DE 1957
(Nº 1.996 E, DE 1956, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS)
Retifica, sem alteração de despesa, a Lei nº 2.665, de 6 de dezembro de 1955.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É retificada, para todos os efeitos, sem ônus, da seguinte forma, a Lei nº 2.665, de 6 de
dezembro de 1955, que estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de 1956:
Anexo 4 – Poder Executivo
Subanexo 4.12 – Ministério da Agricultura.
Subvenções extraordinárias (Relação das entidades).
18 – Pernambuco.
Onde se lê:
Associação Rural de Bom Jardim, sendo Cr$ 1.000.000,00 para sua fábrica de laticínios.....
Leia-se:
Associação Rural de Bom Jardim, sendo Cr$ 1.000.000,00 para conclusão e instalação de
sua cerâmica.............................................................................................................................
Subanexo 4.13 – Ministério da Educação e Cultura
21 – Diretoria do Ensino Superior.
Verba 1.0.00 – Custeio.
Consignação 1.5.00 – Serviços de Terceiros.
Subconsignação 1.5.15 – Outros serviços contratuais.
2)
Acôrdos com os seguintes estabelecimentos, etc

19)
5)
4)
13)
14)

Onde se lê:
14) Minas Gerais.
Curso de Auxiliares de Enfermagem Wenceslau Braz – Itajubá......................................
16) Paraíba
Escola de Enfermagem de João Pessoa – Paraíba.........................................................
22) Rio Grande do Norte
Escola de Enfermagem do Rio Grande do Norte.............................................................
23) Rio Grande do Sul
Escola de Auxiliares de Enfermagem da Escola de Enfermagem Madre Ana Moeller,
mantida pela Sociedade Caritativa e Literária São Francisco de Assis, anexa Santa
Casa de Misericórdia, de Pôrto Alegre.............................................................................
Escola de Serviço Social de Pôrto Alegre........................................................................

Leia-se:
19) Escola de Enfermagem Wenceslau Braz – Itajubá..........................................................
16) Paraíba
5) Escola Auxiliar de Enfermagem da Paraíba.....................................................................
22) Rio Grande do Norte
4) Escola Auxiliar de Enfermagem, mantida pela Sociedade de Assistência Hospitalar,
em Natal...........................................................................................................................

1.500.000

1.500.000.000

200.000
400.000
400.000

200.000
400.000
200.000
400.000
400.000
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23) Rio Grande do Sul
13) Curso de Auxiliar de Enfermagem da Escola de Enfermagem Madre Ana Moeller,
mantida pela Sociedade Caritativa São Francisco de Assis e anexa à Santa Casa de
Misericórdia – Pôrto Alegre.............................................................................................
200.000
14) Escola de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul....
400.000
Subvenções 13ordinárias (Reliações das entidades)
6) Ceará
Onde se lê
Escola do Fortaleza Esporte Clube – Fortaleza......................................................................
50.000
Leia-se:
Escola de Fortaleza Esporte Clube – Sobral...........................................................................
50.000
Subvenções – extraordinárias (Relações das Entidades)
22) Rio Grande do Sul
Onde se lê:
Seminário (menor) Josefino, da Ordem dos Josefinos de Lagoa Santa, Caxias do Sul.........
20.000
Seminário (menor) Josefino, da Ordem dos Josefinos, mantido pelo Instituto São José –
Fazenda Souza – Caxias do Sul.............................................................................................
20.000
Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, a presente lei vigorará a partir de 1º de janeiro de
1956.
À Comissão de Finanças
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 181, DE 1957

tímetros (12,69m) e finalmente, pelo lado esquerdo
com o lote número 57 do citado quarteirão onde
mede trinta e três metros (33,00m), perfazendo a área
(Nº 250-B-1955, NA CÂMARA DOS
total ? de quatrocentos e vinte metros quadrados
DEPUTADOS)
(420,00m2).
Parágrafo único. Em caso de dissolução,
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à liquidação ou extinção da Associação dos ExAssociação dos Ex-Combatentes do Brasil, seção do Combatentes do Brasil, os lotes objeto desta doação
reverterão ao Patrimônio da União.
Distrito Federal.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
O Congresso Nacional decreta:
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a doar à
sociedade civil Associação dos Ex-Combatentes do
Às Comissões de Constituição e Justiça e de
Brasil, seção do Distrito Federal, para o fim de instalar Finanças.
sua sede e serviços previstos em seus estatutos, o
O Sr. Freitas Cavalcanti deixa a cadeira da
imóvel pertencente ao Patrimônio da União e constituído Presidência; reassumindo-a o Sr. Apolônio Salles.
do terreno nacional interior situado à rua Washington
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Luiz, antiga Paulo de Frontin, na Esplanada do Senado, Expediente.
no Distrito Federal, lotes números 58 e 59 que
Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido.
confrontam, na frente, com a referida rua Washington
E' lido e aprovado o seguinte:
Luiz, numa extensão de doze metros (12,00m); pelo lado
direito com o lote número 60, do mesmo quarteirão (II),
REQUERIMENTO Nº 442, DE 1957
medindo aí trinta e sete metros (37,00m); pelos fundos
com os lotes números, 38, 39 e 40 do aludido quarteirão
Requeiro a prorrogação, até o dia 11
(II) numa linha de doze metros e sessenta e nove cen- de
setembro
próximo,
inclusive,
da
Ii-
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cença em cujo gôzo me acho. – Ruy Carneiro.
O SR. PRESIDENTE: – Continuará em exercício
o Suplente de S. Exa.
Continua a hora do Expediente.
Dou a palavra ao nobre Senador Gomes de
Oliveira, primeiro orador inscrito. (Pausa).
Não está presente.
Dou a palavra ao nobre Senador Pedro Ludovico,
segunda orador inscrito.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Senhor Presidente,
desisto da palavra.
O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Pedro Ludovico
desiste da palavra. Dou-a ao Senador Ezechias da
Rocha, terceiro orador inscrito.
O SR. EZECHIAS DA ROCHA (lê o seguinte
discurso): – Sr. Presidente, dada a grande importância
do acontecimento de Jequié da Praia, muito natural é
que, entre os alagoanos, o tema preferido seja o
petróleo, sonho de várias gerações que agora começa a
realizar-se por entre as perspectivas mais promissoras
para o Estado e o País.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Com prazer.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Como
rio-grandense do Norte, permito-me dizer, apenas,
que o petróleo não é sòmente seu, é também
nosso.
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Não faço
qualquer restrição quanto à propriedade do ouro negro.
Êle é nosso, é do Brasil inteiro, até mesmo do nobre
Senador Assis Chateaubriand.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Para mim,
não quero o petróleo; quero-o para vender aos
inglêses, aos suíços, aos alemães. É patrimônio
da humanidade. Só não desejo ver é debaixo da
terra.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Eu prefiro
os derivados; porque petróleo bruto só vendem as
nações atrasadas. As outras importam-no e
fabricam derivados. Não desejo outra coisa para o
nosso País.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Não sei se o
nobre orador conhece o curioso debate que já citei aqui
– travado entre Stalin e Roosevelt, em Yalta.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Deve ter
sido muito reservado.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Não! Todos
os debates secretos de Yalta, estão em documentos e
já foram publicados e estão em livros dos Governos
russo e americano.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Muito
obrigado pelo esclarecimento.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Stalin havia
pedido uma concessão de petróleo à Pérsia, que a
recusou e pour couse. No dia seguinte, indo a Yalta,
palestrou sôbre o assunto com Roosevelt que lhe disse
estas palavras: "Se o povo brasileiro quisesse resolver
seus problemas com a cabeça e não com emoção, não
com sentimento, não com palhaçada de rua e de
Petrobrás, refletiria profundamente". Estas palavras
constam do Livro Branco de Yalta. Sr. Presidente, o povo
que tem riqueza como o petróleo e não a explora nem
consente que outros o façam está conspirando contra a
paz. Parece-me que não existe maior condenação do
monopólio de petróleo, no Brasil, do que estas palavras
de Joseph Stalin. Tempos depois, os russos provocavam
no Abjordesan uma revolta e o faziam pelo poder de que
dispunham, na ocasião, no Mar Cáspio.
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Entre nós tal
não acontecerá.
O
SR.
ASSIS
CHATEAUBRIANND:
–
Provocada essa revolta, impuseram à República
Independente de Abjordesan que fez com êles um
acôrdo, pelo qual a Rússia explorava o petróleo dêsse
novo Estado com 51% das ações e, 49% pertenceriam
à nova República Independente. Mais ainda: ao cabo
de vinte e cinco anos a Rússia passava à posição de
Estado minoritário e a Abjordesan categoria de Estado
majoritário. Reproduziu-se êsse tratado na China
que tinha cinquenta por cento e a Rússia outro tanto.
O acôrdo é de 1952, o que demonstra que os
métodos da Standard Oil, da Anglo-Persian, da Shell,
do Anglo-México, enfim, do tôdas as compa-
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nhias de petróleo que se impuseram aos russos
em três países diferentes. Vê, portanto, V. Exa.
que as Nações que trataram com a Rússia são
bem mais inteligentes do que nós. Quero dar um
depoimento ao nobre colega: Vi na Austria o
petróleo trabalhado pelos russos. Coisa curiosa,
os austríacos como os brasileiros, não tinham
capacidade para tirar a quantidade de petróleo
de que careciam de suas jazidas. Foram
elas trabalhadas, preliminarmente, em 1936,
pelos alemães e, depois, pelos russos. Pois
bem, nobre colega, tive oportunidade de
falar na televisão de Viena e felicitei os austríacos
pelos resultados das duas ocupações totalitárias
que tiveram: a dos prussianos e a dos russos.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Lembro ao nobre orador estar a
esgotar-se a hora do Expediente.
O SR. ABELARDO JUREMA (pela ordem): –
Sr. Presidente, requeiro a V. Exa. consulte o Senado
sôbre se consente na prorrogação da hora do
Expediente, a fim de que o nobre senador Ezechias
da Rocha conclua seu discurso, tão bem aparteado
pelo ilustre Senador Assis Chateaubriand.
O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de
ouvir o requerimento do nobre Senador Abelardo
Jurema.
Os Senhores Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Continua com a palavra o nobre Senador
Ezechias da Rocha.
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Agradeço ao
nobre Senador Abelardo Jurema a iniciativa do
requerimento de prorrogação da hora do Expediente
e aos nobres colegas que o aprovaram.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Peço ao
nobre orador me permita terminar o aparte.
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Pois não.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Passou
a funcionar a truculência do tempo; mas
apareceu a Paraíba invicta e soube do-

minar o tempo e a truculência pernambucana.
Os austríacos têm hoje perto de três milhões
de toneladas de petróleo e refinarias de
primeiríssima ordem. Mais ainda: pipes lines que vão
até a Polônia e a Tchecoslováquia. A Austria é
atualmente, uma das Nações mais ricas da Europa;
e a prosperidade de Viena é enorme graças ao
petróleo extraído pelos russos e pelos alemães. O
Rio de Janeiro é um cemitério noturno comparado
com Viena. Que a lição aproveite aos brasileiros.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Começa por notar, pois não acompanhei a
Conferência de Yalta...
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Os
documentos estão à disposição de quem quiser.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – ...que
àquele tempo ainda não tinhamos o problema da
Petrobrás, que veio muito depois para o Brasil. Em
segundo lugar causaram-me profunda admiração as
palavras do nobre Senador Assis Chateaubriand,
pois S. Exa. não apresentou aquele Stalin, bronco
brutal, semibárbaro, que os seus jornais, vez por
outra, focalizavam, nem tão pouco o Stalin que seus
discursos pintavam, neste recinto. Desenhou-nos S.
Exa. um Stalin que, a seu ver, era um homem de
grande visão, o que profundamente me surpreende.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Nobre
colega Senador Ezechias da Rocha, estamos
abafando o seu tempo. O petróleo, no entanto, é
matéria tão inflamável que deve ser tratada, no Brasil,
em têrmos inflamados. Devo, no entanto esclarecer
que jamais tratei Joseph Stalin com a falta de respeito
acentuada pelo ilustre Senador Kerginaldo Cavalcanti.
Ao contrário, sempre o considerei um homem de alta
inteligência, de grande capacidade política e de
notáveis recursos de dialética. Eis uma das suas
grandes frases, que o Brasil realiza admiràvelmente:
"nos povos inferiores, nos povos subdesenvolvidos, o
nacionalismo é uma etapa para o comunismo". E' o
que o Brasil está realizando.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – E'
outro equívoco de V. Exa.
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O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Vossa
Excelência é o maior professor de comunismo, no
Brasil, porque o nacionalismo é o comunismo
deformado.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Neste
caso, V. Exa. verifica que o nacionalismo se prende às
raízes da nacionalidade. Surgiu êle, no Brasil com os
primeiros rebeldes que desejaram a emancipação da
Pátria do domínio português. Assim, se S. Exa. entronca
o nacionalismo no comunismo, concluirá que êsse
comunismo é mais velho que a nacionalidade.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Como dizia
Kipling "isso é outra história".
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Vejamos
o outro aspecto apresentado pelo Senador Assis
Chateaubriand.
Primeiro, contesto exista essa Austria que S. Exa.
trouxe ao conhecimento da Casa. Nem êsse país possui
o petróleo a que S. Exa. alude, com tão boa vontade,
nem tão pouco é a miragem que ofereceu à
contemplação dos Srs. Senadores. Essas afirmativas
não têm portanto razão de ser. Não desejo, entretanto,
interromper por mais tempo a oração do ilustre Senador
Ezechias da Rocha, sobretudo, porque o Senador Assis
Chateaubriand, desprezando os argumentos de que a
Petrobrás é coetânea da Conferência de Yalta – o que
não tem o menor fundamento – acaba de deixar o
recinto.
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Agradeço o
aparte dos nobres colegas.
Infelizmente, não posso responder ao discurso
paralelo do Senador Assis Chateaubriand. As
afirmações de S. Exa. mereciam longo discurso...
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – São as
velhas afirmações de que somos um cemitério de
doentes e incapazes.
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Com a maioria
dêles não posso concordar. Estou convencido de que o
nosso problema será resolvido, dentro de pouco tempo,
pela Petrobrás. Nessa convicção reinicio o meu discurso,
que, por sinal, não tenha qualquer finalidade explosiva.
Muito pelo contrário. Contente com o que vai pelo
meu Estado, desejo homenagear patricios e outras figu-

ram pelo advento dêstes auspiciosos dias de hoje,
estejamos fruindo essa aurora de uma era nova que já
está despontando.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Vossa
Excelência queira desculpar, mas o que aqui
ocorreu, neste momento, foi o mesmo que sempre
acontece, nos poços de petróleo – a blow-out, usando a
expressão que o nobre Senador Assis Chateaubriand
talvez proferisse, americanamente, melhor do que
eu.
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: Trata-se de
explosivo, é natural que isso aconteça.
(Lendo) – Sr. Presidente, dada a grande
importância do acontecimento de Jequiá da Praia, muito
natural é que, entre os alagoanos, o tema preferido seja
o seu petróleo, sonho de várias gerações, que agora
começa a realizar-se, por entre as perspectivas mais
promissoras para o Estado e o País.
E nada mais justo e oportuno do que homenagear
os vanguardeiros que lutaram pelo advento dêstes
auspiciosos dias que estamos vivendo, depois de um
século de anseios, esperanças e malogros.
Exultantes, pois, com o grandioso evento que
vem epilogar um longo drama, manda-nos o sentimento
de gratidão recordar alguns nomes vinculados,
indissolùvelmente, à história do ouro negro, em minha
terra.
Já em outras ocasiões me referi ao geólogo
alemão Dr. José Bach, ao engenheiro Edson de
Carvalho e ao ex-Governador Prof. Osman Loureiro, ao
meu ver, três figuras das mais preeminentes na crônica
do petróleo alagoano.
Há, ainda, vários outros nomes, que fazem jus
ao reconhecimento dos meus coestaduanos. Um
dêles é Caetano José de Mesquita, avô do grande
pintor alagoano Lourenço Peixoto, o qual se radicou
nas Alagoas pelos fins do século passado. A
propósito, leio no "Jornal de Alagoas" de 24 de agôsto
corrente:
"Caetano José de Mesquita é o mecânico
português
cujo
nome
deve
ser,
hoje,
reverenciado como o precursor desta nova e
auspiciosa era inaugurada com o poço JA-l
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AL, de Jequiá da Praia. Para êle, que não possuia
conhecimentos de geofísica, valeu, no entanto, a prática
que adquirira na Europa, em emprêsas de mineração.
Tão logo aqui chegou e conseguiu estabelecer-se,
tratou de construir uma retorta e um gasômetro,
passando, então, a extrair óleo do xisto betuminoso que
trazia do nordeste da cidade. A sua casa foi a primeira a
ser iluminada com o maravilhoso combustível, fato que
chamou a atenção do Presidente da Província, Dr.
Pedro Paulino da Fonseca que mandou chamá-lo a
palácio. A intimação era para oferecer ao mecânico luso
o privilégio de explorar a iluminação da cidade com o
óleo que êle desfilara. Neste sentido, o Presidente
baixou um decreto, o qual tomou o número 45, datado
de 25 de setembro de 1890".
Há 67 anos, portanto, Caetano José de
Mesquita, mecânico português, já havia utilizado o xisto
alagoano na iluminação de sua residência. Cabe-lhe,
por isso, o título de precursor, na história do nosso
petróleo.
Outro nome digno de aqui figurar é o de Otávio
Brandão o famoso autor de Canais e Lagoas. Embora
transferido, desgarrado do seu rebanho cristão, o
que muito lamentamos, tem direito a um lugar neste
elenco.
Autodidata, estudioso da Geologia e Botânica
de Alagoas, dono de uma grande cultura e de alto
espírito de investigação, amanheceu na vida sonhando
com o petróleo da nossa terra. Foi dos primeiros a
proclamar a sua existência e a lutar pela sua
exploração.
Nome que também não pode ser esquecido é o
de Costa Rego. Deputado Federal, Senador,
Governador de Alagoas, jornalista, honrou sempre sua
terra e a sua gente, no luminoso caminho de sua vida
pública.
No caso do petróleo, sua pena e sua palavra,
manejadas com a firme convicção do alagoano
e o brilho do seu talento privilegiado, foram
duas vigorosas clavas a serviço da grande causa
dos
seus
compatrícios
–
arrancar
das

entranhas da terra o petróleo que Deus nos deu.
Emilio de Maya, bela inteligência roubada às
Alagoas e ao Brasil no verdor dos anos, foi outro capitão
da grande batalha.
Através do livro "O Brasil e o Drama do Petróleo",
através da imprensa e da tribuna parlamentar, com
aquêle ardor que inflamava a sua pena e o seu verbo,
não poupou esforços no combate em que se empenhou,
em prol do engrandecimento da sua terra e da
independência econômica da nossa Pátria.
Merece, ainda, aqui, um registro a atuação do
nosso excelente Primeiro Secretário, o Senador Lima
Teixeira. Por essa época, quando Emílio de Maya
despertava nos poderes públicos seus deveres para
com a solução dos problemas em Alagoas e no Brasil,
ao seu lado, secundando-o, o ilustre representante da
Bahia, voltado para as possibilidades petrolíferas da sua
terra, erguia também a sua voz calorosa em prol das
pesquisas na região de Lobato, onde lutava, sòzinho
contando, apenas com os seus pequeninos recursos, e
a inspiração do seu idealismo o grande pioneiro, cujo
nome já passou à História: Oscar Cordeiro.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Com todo o
prazer.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Agradeço a V. Exa. o
registro agora feito. Sinto-me honrado quando afirma que
em 1935 auxiliei também, na Câmara Federal, aquêles
que lutavam pela descoberta do petróleo brasileiro.
Permita-me, a propósito, ressaltar a figura de meu colega
Emílio de Maya, que solicitou do Congresso, em 1935,
o crédito de um milhão e quinhentos mil cruzeiros,
para estudos na região denominada Riacho Doce,
em Alagoas. Lembro-me bem que Emilio de Maya
lutou com tôdas as fôrças para que o Projeto fôsse
aprovado. Em dezembro do ano de 1935, quando o
projeto transitava na Câmara, apresentei, emenda
aumentando o crédito de um milhão e quinhentos
mil para três bilhões de cruzeiros, destinados à
aquisição de primeira perfuratriz com a qual
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se atacaria a extração do petróleo no Lobato. Oscar
Cordeiro, por essa época, esforçava-se para que o
Govêrno lhe fornecesse recursos com os quais
fizesse brotar o ouro negro, como, efetivamente,
brotou em 1938. O registro, que V. Exa. faz de seu
conterrâneo Emílio de Maya merece nossa inteira
solidariedade. Pude testemunhar que foi um lutador
pelo petróleo, sobretudo quando, na Câmara Federal,
manifestava o desejo de que aquêle crédito
fôsse aplicado a estudos geofísicos. Infelizmente, o
projeto, aprovado na Câmara, caiu no Senado em
1935.
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Agradeço o
aparte de V. Exa., que, além de ilustrar meu discurso,
atesta a brilhante atuação de meu conterrâneo Emilio de
Maya, no que diz respeito ao drama do petróleo nas
Alagoas e no Brasil.
(Continuando a leitura): – Deixei, por último,
o nome de um negro, preto que nem carvão, mas em
cuja cabeça cintilava uma das mais pujantes
inteligências que já produziu o torrão em que nasci:
Rodrigo de Melo. Jurista, poeta, advogado, teatrólogo,
jornalista, músico, orador, foi o diamante negro das
Alagoas.
Êsse negro extraordinário foi o nosso
Demóstenes, Interpretando os anseios de seu povo, a
palavra desse ateniense prêto retinto, reboou,
dardejou muitas vêzes nos comícios e no Legislativo
alagoano, afirmando a existência do nosso petróleo,
combatendo os derrotistas e sabotadores e
pleiteando dos poderes federais as providências
indispensáveis às pesquisas da grande riqueza da
terra caeté.
Há ainda um nome que não pode ser esquecido
– o do Dr. Alvaro Afonso Alvim. Não sendo
alagoano, integrou-se na grande causa da minha
terra.
Assim é que, servindo no Conselho Nacional de
Petróleo, dirigiu os trabalhos e estudos ali realizados
nos últimos anos da década de 30, com a teimosia de
um pioneiro e o ardor de um patriota.
Por essa época, em 1939, perfurou-se
um
poço
em
Ponta
Verde,
arrabalde

de Maceió, que produziu petróleo à razão de 15 barris
em 24 horas.
Coube, pois, ao Dr. Alvaro Alvim, fazer o teste
mais positivo, dar-nos a prova mais robusta e
incontrastável de ouro negro no subsolo alagoano.
A propósito do petróleo de Jequiá da Praia, li em
reportagem de "A Noite" que coube ao sondador norteamericano H.P. Sweet e aos seus auxiliares brasileiros,
os acadêmicos de engenharia Nelson Barroso, Antonio
Moura de Araújo, José Luiz de Lima, Lourival Oliveira,
Alcino Vicente, José Cordeiro dos Santos e Ernesto
Lucindo de Paiva, a primazia de fazerem jorrar petróleo
naquele poço.
Registrando aqui os nomes desses pioneiros, a
quem o Dr. Lindonor Mota, esforçado chefe dos serviços
da Petrobrás em Alagoas confiou o teste decisivo, ao
mesmo tempo que os incorporo à história do nosso
petróleo, rendo-lhes a minha homenagem, a êles e aos
oitenta e três homens que trabalham em Jequiá, certo
de que, na tarefa em que estão empenhados, outras
vitórias conquistarão, e, com elas, novos louvores da
gente alagoana.
Sr. Presidente, tributando êste preito de
reconhecimento, volto, agora, as vistas e o coração para
os homens responsáveis pelos destinos de Alagoas.
Empobrecida e atormentada pelas mais ásperas
refregas políticas, não tem conseguido marcar no ritmo
que lhe facultam as suas possibilidades agrícolas e
industriais. Já é uma realidade o sonho da Paulo
Afonso. Jorrou agora o petróleo. Nova era vai lá
surgindo. Urge estarmos à altura dos acontecimentos.
Cumpre-nos ser dignos das dádivas com que a
Providência dotou a terra em que nascemos. E não o
seremos na medida dos nossos deveres para com o
torrão natal e dos nossos compromissos para com o
povo, se não soubermos vencer os nossos
resentimentos, as nossas paixões, os nossos ódios, que
tanto prejudicam a vida do Estado e os sagrados
interêsses da coletividade.
Sei que as divergências são profundas.
Sei que a luta é das mais duras. Sei que nem
sempre é fácil aplacar certas revoltas que tumultuam
no coração. Mas uma voz está a exigir, neste momen-
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to, êsse sacrifício, diria melhor, essa atitude de
alto patriotismo e grandeza moral: é a voz da
terra comum, da interêsse geral, do bom-senso
coletivo, exortando os homens de responsabilidade
ao cumprimento do dever, ao respeito mútuo, à
submissão à lei, ao apêgo à ordem ao devotamento
às instituições, à obra do engrandecimento do
Estado. Neste sentido, apelo para os meus
coestaduanos, na esperança de que a compreensão
e a boa-vontade possam criar, no cenário político
alagoano, a trégua que está a reclamar o povo, e
com as mais justas razões, nesta hora em que se
verifica na terra natal, um dos maiores
acontecimentos da nossa história. E para recebê-lo e
celebrá-lo, nada mais condigno que um clima de
entendimento, capaz de dar ao diálogo partidário um
sentido construtivo e de reintegrar a vida do Estado
na ordem democrática e no trabalho fecundo, os dois
grandes fatores do progresso, da prosperidade, do
bem-estar geral.
Que essa bênção do céu desça sôbre a minha
terra são os ardentes votos do meu coração de
alagoano. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador
é cumprimentado).
Durante o discurso do Senhor Ezechias
da Rocha, o Senhor Apolônio Salles deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Senhor
Freitas
Cavalcanti,
reassumindo-a
posteriormente.
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Continuação da votação, em discussão
única, do Projeto de Lei da Câmara número
142-57, que estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 1958 – Anexo nº
4 – Poder Executivo 4.07 – Conselho Nacional de
Águas e Energia Elétrica, tendo Parecer favorável,
sob número 725, de 1957, da Comissão de
Finanças.
a

O SR. PRESIDENTE: – Iniciada ontem
votação
do
Projeto,
verificou-

se inexistência de número. Por isso, foi suspensa a
votação, que vai ser repetida nesta sessão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
O SR. JURACY MAGALHÃES (pela ordem):
– Senhor Presidente, requeiro verificação da
votação.
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
verificação de votação requerida pelo nobre Senador
Juracy Magalhães.
Os Senhores Senadores que aprovam o
Projeto queiram levantar-se. (Pausa).
Queiram sentar-se Suas Excelências e
levantar-se os que o rejeitam. (Pausa).
Votaram a favor 26 Senhores Senadores, e
contra, 2. Total, 29 Senhores Senadores, com o
Presidente.
Não há número. Vai-se proceder à chamada.
Respondem à chamada os Senhores
Senadores:
Mourão Vieira. – Cunha Mello. – Prisco dos
Santos. – Lameira Bittencourt. – Sebastião Archer. –
Alfredo Duailibe. – Assis Chateaubriand. – Waldemar
Santos. – Leônidas Mello. – Onofre Gomes. – Fausto
Cabral. – Kerginaldo Cavalcanti. – Abelardo Jurema.
– Ezechias da Rocha. – Freitas Cavalcanti. – Sobral
Barreto. – Lauro Hora. – Neves da Rocha. – Lima
Teixeira. – Pitombo Cavalcanti. – Ary Vianna. –
Alencastro Guimarães. – Caiado de Castro. –
Gilberto Marinho. – Benedicto Valladares. – Lima
Guimarães. – Pedro Ludovico. – Alô Guimarães. –
Gaspar Velloso. – Gomes de Oliveira. – Francisco
Gallotti. (31).
O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com a
Resolução 12, artigo 2º, parágrafo 4º do Regimento,
os votos dos Senadores, presentes às reuniões das
Comissões, sôbre matéria em apreciação no
Plenário, serão tomados pelos respectivos
Presidentes e por êstes comunicados ao Presidente
da Mesa.
A Mesa está aguardando os votos
da Comissão de Relações Exteriores, ora

– 832 –
reunida, para receber o nobre Embaixador Álvaro
Lins.
O SR. FREITAS CAVALCANTI (pela ordem)
*: – Senhor Presidente, comunicou Vossa Excelência
à Casa que, na forma do Regimento, seriam
tomados os votos da Comissão de Relações
Exteriores que se encontra reunida para receber o
Embaixador Álvaro Lins.
Desejo formular perante V. Exa. a seguinte
questão de ordem: é óbvio que o Regimento há de
conter disposições no sentido de fazer a tomada de
votos das Comissões Técnicas da Casa quando se
encontrem reunidas normalmente para efeito da
realização das tarefas a ela atribuídas pelo
Regimento. Reúnem-se os órgãos técnicos, para o
exame das diferentes proposições endereçadas pela
Mesa, cada qual apreciando-as sob o ângulo de sua
competência.
Comunicou V. Exa. que a Comissão de
Relações Exteriores foi convocada para receber o
Senhor Embaixador Álvaro Lins, em visita ao País.
Quer-me parecer que não se trata de tarefa definida
na Lei Interna da Casa.
Em última análise, Senhor Presidente, aquela
douta Comissão poderia reunir-se – se é que o está
para receber a visita do ilustre Embaixador, mas não
estaria, de nenhum modo, exercendo sua função
específica, estabelecida no Regimento.
A Comissão de Relações Exteriores, há alguns
meses, quando da sugestão do nome do Sr. Álvaro
Lins para chefe da Missão Diplomática do País em
Lisboa, reuniu-se, por fôrça da "Indicação Moura
Andrade", que invocava o Regimento, estabelecendo
prática das mais saudáveis, no sentido de um
contato mais estreito com os nossos representantes
diplomáticos e chefes de Missões.
Não há discutir que a iniciativa do eminente
Senador Moura Andrade foi das mais elogiáveis.
O
Senado
tem
verificado
que
essas
tertúlias,
essas
conversas
entre
membros da Comissão de Relações Exteriores
e os nossos diplomatas, vão apresentando
__________________

* Não foi revisto pelo orador.

resultados auspiciosos. De resto, através dessa
prática, estaríamos senão tomando o pensamento do
Govêrno confiado aos seus prepostos diplomáticos,
pelo menos auferindo o grau de cultura, de
competência especializada de tradição na "carriere"
dos indicados para representar o Brasil no exterior.
Tal, porém, não ocorre no instante.
Formulo a questão de ordem, Senhor
Presidente, para que Vossa Excelência, na sua
sabedoria e alta isenção, informe à Casa se é
possível interromper a votação de Projeto para
aguardar que a Comissão de Relações Exteriores
receba uma visita de simples cortesia, do nosso
Embaixador em Lisboa. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Fui informado, no meu
Gabinete que a Comissão de Relações Exteriores se
reunira e gostaria de receber a visita do Senhor
Embaixador Alvaro Lins. Para lá se dirigiu S. Exa.
A Mesa ignora de que assunto se está
tratando, naquele órgão técnico. Sabe, entretanto,
que lá não se encontra a totalidade de seus
membros; apenas três Senhores Senadores,
que, de resto, não querem dar seus votos ao
Projeto.
Estabelece, sàbiamente, o Regimento,
que os votos das Comissões são colhidos
pelos respectivos Presidentes. Deferiria, pois,
com muito prazer, ao Presidente daquela
Comissão, o assunto da questão de ordem do
nobre Senador.
Se Sua Excelência entendesse que a coleta
dos votos de seus pares atendia à determinação
regimental, enviá-los-ia à Mesa, que os acolheria
com prazer. Como, entretanto, não os remeteu, não
há obstáculo a remover, e os votos não serão
colhidos. "Tollitur, questio", não há que responder.
(Pausa).
Responderam à chamada 31 Senhores
Senadores. Com o Presidente, 32.
Vai ser renovada a votação, que será
simbólica.
Os Senhores Senadores que aprovam o
Projeto
queiram
conservar-se
sentados.
(Pausa).
Está aprovado.
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É o seguinte o Projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 142, DE 1957
(Projeto nº 2.620-B, de 1957, na
Câmara dos Deputados)
Estima a Receita e fixa a Despesa da União
para o exercício financeiro de 1958. Anexo 4 – Poder
Executivo – 4.07 – Conselho Nacional de Águas e
Energia Elétrica.
(Publicado em Suplemento).

Respondem à chamada os Senhores
Senadores:
Vivaldo Lima. – Mourão Vieira. – Cunha Mello.
– Lameira Bittencourt. – Sebastião Archer. – Alfredo
Duailibe. – Assis Chateaubriand. – Waldemar
Santos. – Leônidas Mello. – Onofre Gomes. – Fausto
Cabral. – Kerginaldo Cavalcanti. – Abelardo
Jurema. – Ezechias da Rocha. – Sobral Barreto. –
Lauro Hora. – Neves da Rocha. – Lima Teixeira. –
Ary Vianna. – Lutterbach Nunes. – Alencastro
Guimarães. – Caiado de Castro. – Gilberto Marinho.
– Benedicto Valladares. – Lima Guimarães. – Pedro
Ludovico. – Alô Guimarães. – Gaspar Velloso. –
Gomes de Oliveira. – Francisco Gallotti. – (30).
O SR. PRESIDENTE: – Responderam à
chamada apenas 30 Senhores Senadores. Com o
Presidente, 31. Não há número para votação, que
fica adiada, bem como a das demais matérias
constantes do avulso da Ordem do Dia.
Não havendo matéria para discussão, concedo
a palavra ao nobre Senador Lino de Mattos, primeiro
orador inscrito para esta oportunidade. (Pausa).
Sua Excelência não se acha presente.
Tem a palavra o nobre Senador Mourão Vieira,
segundo orador inscrito.
O SR. MOURÃO VIEIRA *: – Senhor
Presidente, inscrevi-me para justificar uma
declaração que fiz, na sessão noturna de anteontem,
sôbre o contrabando de sacaria de juta nos Estados
do Sul do País.
O Senhor Vicente de Paula Galliez, SecretárioGeral do Sindicato das Indústrias de Fiação e
Tecelagem do Rio de Janeiro, dirigiu-me Ofício em
que solicita, com o máximo empenho, minha
colaboração para obter o apoio do Senado no
sentido de fazer cessar, de uma vez por tôdas, o
contrabando de sacaria de juta nos Estados sulinos.
Senhor Presidente, há um ano, desta tribuna,
fiz igual protesto nêsse sentido, e agora que a
situação da juta se agrava em minha terra, quando
existem em estoque nos portos do Amazonas cin-

O SR. PRESIDENTE: – Será feita a devida
comunicação à Câmara dos Deputados.
Votação, em discussão única, da Redação
Final do Projeto de Lei da Câmara número 94, de
1956, que autoriza a emissão de selos postais
comemorativos da fundação do Município de
Quixadá, no Estado do Ceará.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam a
Redação Final queiram conservar-se sentados.
(Pausa).
Aprovada.
O SR. FREITAS CAVALCANTI (pela ordem):
– Senhor Presidente, requeiro verificação da
votação.
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
verificação da votação, requerida pelo nobre
Senador Freitas Cavalcanti.
Queiram
levantar-se
os
Senhores
Senadores que aprovam a Redação Final do
Projeto de Lei da Câmara número 94, de 1956.
(Pausa).
Queiram sentar-se os Senhores Senadores
que aprovaram a Redação Final, e sentar-se os que
a rejeitam. (Pausa).
Votaram a favor 26 Senhores Senadores, e
nenhum contra.
Não há número.
__________________
Vai-se proceder à chamada.
* Não foi revisto pelo orador.
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co milhões de quilos dessa fibra, endereço
ao Senhor Ministro da Fazenda, Senhor José
Maria Alkmim, o protesto do Sr. Alvaro de Souza
Carvalho, Presidente do Sindicato das Indústrias de
Fiação e Tecelagem do Rio de Janeiro, para que o
Senhor Ministro da Fazenda tome na devida
consideração os altos interêsses da região
amazônica.
O Ofício está redigido nos seguintes
têrmos:
SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE FIAÇÃO E
TECELAGEM DO RIO DE JANEIRO
Rio de janeiro, 22 de agôsto de 1957.
Excelentíssimo Senhor Senador Mourão
Vieira.
Atenciosos cumprimentos.
Contrabando de Sacaria de Juta

te identificável permitindo sua apreensão. Indústria
Têxtil confia Vossência não deixará atender presente
apêlo defendendo não sòmente interêsses essa
importante atividade manufatureira como igualmente
interêsses produtores juta Amazônia também
atingidos essa criminosa ocorrência. Atenciosas
saudações. Sindicato Indústrias Fiação Tecelagem
Rio Janeiro. – (a) Álvaro de Souza Carvalho,
Presidente".
Êste Sindicato solicita, com o máximo
empenho, o precioso apoio de Vossa Excelência às
providências reiteradas ao Senhor Ministro da
Fazenda, indispensáveis para a defesa dos
interêsses da juta, de tão preponderante importância
na economia da Amazônia e de sua desenvolvida e
imprescindível indústria em nosso país.
Antecipando
os
nossos
sinceros
agradecimentos, servimo-nos do ensejo para reiterar
a segurança do nosso aprêço.
(a) Vicente de Paulo Galliez, SecretárioGeral".
Êsse, Senhor Presidente, o apêlo que faço ao
Senhor Ministro José Maria Alkmim, baseado já não
em informações ou boatos, mas em ocorrência
verificada pelo Sindicato das Indústrias de Fiação e
Tecelagem. (Muito bem!).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Juracy Magalhães, terceiro orador inscrito.
O SR. JURACY MAGALHÃES *: – Senhor
Presidente, recebi, dos Prefeitos Fernando Zaidan,
de Uruçusa; Gileno Amado, de Itabuna; Doutor
Henrique Cardoso, de Ilhéus, e do Presidente da
Associação Rural de Uruçuca, Senhor Aurino
Ramos, telegramas pedindo providências eficazes,
minhas, em favor dos ferroviários da Estrada de
Ferro Ilhéus a Conquista.
Como sabe o Senado, verificou-se a
encampação dessa ferrovia, sem, entretanto,
serem
tomadas
as
medidas
subseqüentes
de reestruturação dos quadros e revisão
geral
das
tabelas
dos
servidores,

Pedimos licença para levar ao conhecimento
de Vossa Excelência que êste Sindicato dirigiu,
nesta data, ao Senhor Doutor José Maria
Alkmim, D.D. Ministro da Fazenda, o seguinte
telegrama:
"Sindicato Indústrias Fiação Tecelagem Rio
Janeiro
vem
solicitar
urgentes
enérgicas
providências sentido ser prontamente impedido
vultoso contrabando sacaria juta que se está
processando ostensivamente fronteira Rio Grande
com Uruguai. Teve êste Sindicato notícia que
milhares quilos sacos vêm sendo transportados
freqüentemente em caminhões, sendo respectivos
volumes cobertos aniagem fabricação brasileira
contendo entretanto por dentro exclusivamente
sacos procedência estrangeira. Possìvelmente êsse
contrabando poderá ser verificado portos Rio
Grande, Porto Alegre, Pelotas e Estação
Ferroviária MarceIino Ramos na Divisa Estado Santa
Catarina, locais por onde escoam mercadorias
comerciais
Rio
Grande
do
Sul.
Sacaria
contrabandeada não possui faixa verde-amarela __________________
exigida legislação vigor, sendo assim fàcilmen- * Não foi revisto pelo orador.

– 835 –
prejudicados nos seus direitos de estabilidade
funcional e nas promoções.
No caso, Senhor Presidente, não tenho
providências eficazes a propor ao Govêrno, em
benefício dessa classe injustiçada. Cumpre-me
simplesmente lavrar desta tribuna o meu protesto pela
inércia do Govêrno, não praticando os atos
conseqüentes à encampação que êle próprio realizou.
Aqui fica, portanto, como éco dos pedidos que
recebi, a minha manifestação, na certeza de que o
Govêrno nada fará, mas, pelo menos, os ferroviários
de Ilhéus saberão que suas justas reclamações
encontram ressonância nesta Casa do Parlamento
brasileiro. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Sendo evidente a falta
de número para prosseguimento dos trabalhos, vou
levantá-los.
Designo para a sessão de amanhã, a
seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Continuação da votação, em discussão
única, da Redação Final do Projeto de Lei da
Câmara número 94, de 1956, que autoriza a emissão
de selos postais comemorativos da fundação do
Município de Quixadá, no Estado do Ceará, (redação
oferecida pela Comissão de Redação, em seu
Parecer número 772, de 1957).
2 – Votação, em discussão única, do Projeto
de Lei da Câmara nº 116, de 1957, que concede
isenção de direitos aduaneiros de importação para a
penicilina injetável, importada até 31 de dezembro de
1947; tendo Pareceres favoráveis, sob números 737
a 739, de 1957, das Comissões: de Constituição e
Justiça; de Economia e de Finanças.
3 – Votação, em discussão única, do Projeto
de Lei da Câmara número 142, de 1957, que estima
a Receita e fixa a Despesa da União para o exercí-

cio financeiro de 1958 – Anexo número 3 – Órgãos
Auxiliares – Subanexo – 3.02 – Conselho Nacional
de Economia, tendo Pareceres favoráveis, sob
números 722 e 777, de 1957, da Comissão de
Finanças, ao Projeto e às emendas de Plenário.
4 – Votação, em discussão única, do Projeto
de Lei da Câmara número 248, de 1956, que
autoriza o Poder Executivo a mandar estudar,
projetar, orçar e construir as obras de melhoramento
e equipar os portos de Itacoatiara, no rio Amazonas,
e São Paulo de Olivença e Fonte Boa, no rio
Solimões, no Estado do Amazonas; tendo Pareceres
favoráveis, sob ns. 731 a 733, de 1957, das
Comissões: – de Constituição e Justiça; de
Transportes, Comunicações e Obras Públicas e de
Finanças.
5 – Votação, em discussão única, do Projeto
de Lei da Câmara nº 16-57, que concede isenção de
direitos de importação, taxas aduaneiras e de
impôsto de consumo para a maquinaria e mais
equipamentos destinados a instalação da Usina
Termelétrica de Fôrça e Luz do Pará, S. A.; tendo
Pareceres favoráveis, sob números 782 e 783, de
1957, das Comissões de: – Economia e de Finanças.
6 – Votação, em discussão única, do Projeto
de Lei da Câmara número 142, de 1957, que
estima a Receita e fixa a Despesa da União
para o exercício financeiro de 1958 – Anexo número
4 – Poder Executivo, Subanexo número 4.006 –
Conselho Nacional de Petróleo; tendo Parecer sob
número 775, de 1957, da Comissão de Finanças,
favoráveis ao Projeto e oferecendo emendas de
números 1-C e 2-C.
Está encerrada a Sessão.
Levanta-se a Sessão às 16 horas e 25
minutos.

131ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 28 DE AGÔSTO DE 1957
PRESIDÊNCIA DOS SENHORES APOLÔNIO SALLES, LIMA TEIXEIRA E KERGINALDO CAVALCANTI
Às 14 horas e trinta minutos, acham-se
presentes os Senhores Senadores:
Vivaldo Lima. – Mourão Vieira. – Cunha
Mello. – Prisco dos Santos. – Lameira Bittencourt. –
Sebastião Archer. – Alfredo Duailibe. – Assis
Chateaubriand. – Waldemar Santos. – Leônidas
Mello. – Onofre Gomes. – Fausto Cabral. – Carlos
Saboya. – Kerginaldo Cavalcanti. – Sérgio Marinho
– Reginaldo Fernandes. – Abelardo Jurema. – João
Arruda. – Mário Pôrto. – Apolônio Salles. – Novaes
Filho. – Jarbas Maranhão. – Sobral Barreto. – Lauro
Hora. – Lima Teixeira. – Pitombo Cavalcanti. –
Attílio Vivacqua. – Ary Vianna. – Sá Tinoco. –
Lutterbach Nunes. – Tarcísio Miranda. – Alencastro
Guimarães. – Caiado de Castro. – Gilberto Marinho.
– Benedicto Valladares. – Lima Guimarães. – Lino
de Mattos. – Moura Andrade. – Coimbra Bueno. –
Pedro Ludovico. – Mário Motta. – João Villasbôas. –
Alô Guimarães. – Gaspar Velloso. – Gomes de
Oliveira. – Francisco Gallotti. – Saulo Ramos. –
Primio Beck. – Daniel Krieger. (51).

O Sr. 2º Suplente, servindo de Segundo
Secretário, procede à leitura da Ata da sessão
anterior, que, posta em discussão, é sem debate
aprovada.
O Senhor Quarto Secretário, servindo de
Primeiro, lê o seguinte:
EXPEDIENTE
Aviso – Do Chefe do Gabinete Civil da
Presidência da República, transmitindo informações
prestadas pelo Ministério da Fazenda, relativas ao
Requerimento número 303, de 1951, do Senhor
Mozart Lago. Anexo: 1 processo relativo ao assunto.
Arquive-se.
Ofícios – Da Câmara dos Deputados, números
1.283 – 1.279 – 1.281 e 1.274, encaminhando
autógrafos dos seguintes Projetos de Lei:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 182, DE 1957
(Nº 1.501-C, de 1956, na Câmara dos Deputados)

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Guerra, o crédito especial de Cr$
30.000.000,00, destinado a atender despesas com a
O SR. PRESIDENTE: – A lista de aquisição da maquinaria da Companhia Nacional
comparecimento acusa o comparecimento de 51 Forjagem de Aço Brasileiro – CONFAB.
Senhores Senadores. Havendo número legal, está
O Congresso Nacional decreta:
aberta a Sessão.
Art.
1º
É
o
Poder
Executivo
Vai ser lida a Ata.
autorizado
a
abrir,
pelo
Ministério
da
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Guerra, o crédito especial de Cr$ 30.000.000,00
(trinta milhões de cruzeiros), para ocorrer às
despesas com a aquisição da maquinaria da
Companhia Nacional Forjagem de Aço Brasileiro –
CONFAB, para complementar a linha de fabricação
de granadas com a parte que o Exército ali possui,
incluindo-se, também, transporte e instalações.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
À Comissão de Finanças.

Art. 3º O crédito especial, de que trata a
presente lei, será automàticamente registrado pelo
Tribunal de Contas e distribuído ao Tesouro
Nacional.
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 183, DE 1957

Concede a pensão especial de Cr$ 3.000,00
mensais a Stela de Oliveira Cruls, filha solteira do Dr.
Luiz Cruls.

(Nº 2.432-B, de 1957, na Câmara dos Deputados)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 184, DE 1957
(N. 2.517-B, de 1957, na Câmara dos Deputados)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida a pensão especial de Cr$
3.000,00 (três mil cruzeiros) mensais a Stela de
Oliveira Cruls, filha solteira do Dr. Luiz Cruls.
Art. 2º O pagamento da pensão, de que trata o
artigo 1º correrá à conta da dotação orçamentária do
Ministério da Fazenda, destinada aos pensionistas
da União.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado publicação, revogadas as disposições em contrário.
a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o crédito
Às Comissões de Constituição e Justiça e de
especial de Cr$ 6.000.000,00 (seis milhões de Finanças.
cruzeiros), destinado a socorrer às vítimas das
inundações verificadas nos Municípios de Petrolina,
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Estado de Pernambuco, e Casa Nova, Estado da
Nº 185, DE 1957
Bahia.
Art. 2º O Poder Executivo aplicará o crédito
(Nº 2.506-B-1957, na Câmara dos Deputados)
especial, de que trata o artigo anterior, em
cooperação com os Governos dos Estados de
Ratifica o Convênio celebrado entre a União
Pernambuco e da Bahia, respeitada a seguinte Federal e o Estado de São Paulo para a execução,
proporção:
nesse Estado, dos Serviços de Polícia Marítima,
Aérea e de Fronteiras, e dá outras providências.
Cr$
a) para atender ás vítimas de
O Congresso Nacional decreta:
Petrolina, Estado de Pernambuco 5.000.000,00
Art. 1º Fica ratificado o Convênio celebrado
b) para atender às vítimas de Casa
entre a União Federal, representada pelo Presidente
Nova, Estado da Bahia .............. 1.000.000,00 da República, e o Estado de São Paulo,
Total .......................................... 6.000.000,00 representado por seu Governador, para a execução
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Fazenda, crédito especial de Cr$
6.000.000,00, destinado a socorrer às vítimas das
inundações verificadas nos Municípios de Petrolina,
Estado de Pernambuco, e Casa Nova, Estado da
Bahia.
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dos Serviços de Polícia Marítima, Aérea e de
Fronteiras, nesse Estado.
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a
realizar idênticos convênios com os demais Estados
da Federação.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
À Comissão de Constituição e Justiça.
1) – Prestação de contas da cota do impôsto
de renda recebida pelas Prefeituras Municipais:
– do Prefeito Municipal de Curvelo, MG
– do Prefeito Municipal de Governador
Valadares, MG;
– do Prefeito Municipal de Santa Juliana, MG;
– do Prefeito Municipal de Munhoz, MG;
– do Prefeito Municipal de Londrina, PR.
2) – Apelos no sentido da rápida aprovação
das seguintes proposições:
– Projeto de Lei número 254-55 (no Senado),
que modifica, na parte referente à aposentadoria, a
disposição da Lei nº 593, de 24-12-48;
– da Diretoria do Sindicato dos Empregados
no Comércio de Santos, São Paulo;
– da Câmara Municipal de Petrópolis, RJ;
– da Câmara Municipal de Taubaté, SP;
– Projeto de Lei nº 326, de 1956 (no Senado),
que modifica o artigo 226 da Consolidação das Leis
do Trabalho, regime de 6 horas de trabalho para
telefonistas, contínuos ou empregados em serviço de
portaria e limpeza);
– da Comissão Executiva Nacional dos
Bancários, DF;
– Projeto de Lei nº 1.529-56 (na Câmara), que
amplia e modifica as disposições da Lei número
1.537, de 2 de janeiro de 1952, e dá outras
providências (Financiamento de ferramentas,
instrumentos e acessórios a várias categorias de
trabalhadores);
– da Assembléia Legislativa de Minas Gerais;
– Projeto de Lei nº 1.766-56 (na Câmara),
que
determina
sejam
os
bene-

fícios contidos na Lei nº 2.622, de 18 de outubro de
1955, extensivos aos servidores das ferrovias e das
emprêsas marítimas aposentados antes da
encampação das mesmas pelo Govêrno Federal;
– da Assembléia Legislativa de Minas Gerais;
– Projeto de Lei número 1.853-56 (na
Câmara), que dispõe sôbre a classificação de cargos
do serviço civil do Poder Executivo, estabelece os
vencimentos
correspondentes
e
dá
outras
providências;
– da Diretoria da Associação Pernambucana
de Servidores do Estado de Recife, PE;
– Projeto de Lei número 2.478-57 (na
Câmara), que considera integrante do salário, para
todos os efeitos das Contribuições e Benefícios da
Previdência Social, as gratificações mensais por
tempo de serviço;
– da Câmara Municipal de São Carlos, SP;
– Projeto de Lei número 2.651-57 (na
Câmara), que dispõe sôbre a criação de Juízos do
Trabalho onde não existirem Juntas de Conciliação e
Julgamentos;
– da Câmara Municipal de Esteio, RS;
– da Câmara Municipal de Pelotas, RS;
– da Câmara Municipal de Tapejara, RS.
3) – Comunicação de eleição e posse:
– do Governador do Território do Acre;
– do Presidente da Assembléia Legislativa no
Govêrno do Estado do Amazonas, AM;
– da Diretoria da Associação de Proteção e
Assistência à Maternidade e à Infância Dr. Napoleão
Laureano, em Pio IX, PI;
– da Diretoria da Sociedade de Amparo à
Infância de Pio IX, PI;
– da Diretoria da Associação Rural de Morada
Nova, CE;
– da Mesa da Câmara Municipal de Pirpirituba,
PB;
– da Diretoria da Cooperativa Santenense dos
Produtores de Leite e Derivados Ltda., em
Livramento, RS;
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4) – Observações e sugestões sôbre
proposições em curso no Congresso:
– sôbre o Projeto de Lei que prorroga os
mandatos eletivos:
– da Câmara Municipal de Giruá, RS;
– da Câmara Municipal de Guaratinguetá, SP;
– da Câmara Municipal de Viamão, RS.
5) – Solicitações e sugestões para
apresentação de proposições:
– do Sr. Antônio Barbosa Pinheiro e outros
funcionários públicos municipais de Rio Branco,
Acre, no sentido da elaboração de uma lei federal de
restauração do Auxílio à municipalidade, dado ao
elevado custo de vida;
– da Câmara Municipal de Santos, SP, no
sentido da criação do "Salário-Móvel";
– da Câmara Municipal de Petrópolis, RJ, no
sentido de ser apresentada à Constituição Federal
emenda sugerindo a demarcação das zonas
produtoras, por intermédio do Ministério da
Agricultura, em tôdas as áreas agrícolas do território
nacional.
6) – Diversos assuntos
Ofícios:
– da Associação Comercial de São Paulo,
enviando cópia do discurso proferido pelo Sr.
Eduardo Saigh, Presidente daquela entidade, ao
ensejo da inauguração da sede própria da
Associação de Presidente Prudente;
– da Câmara Municipal de Bauru, SP,
comunicando a inserção em Ata dos trabalhos
de um voto de confiança nos destinos da
"Petrobrás";
– da Câmara Municipal de Governador
Valadares, MG, solicitando interferência do
Legislativo junto às convenções mundiais para a
imediata cessação das experiências atômicas;
– da Câmara Municipal de Itauçu, GO,
congratulando-se
com
o
Congresso
pela
apresentação da Emenda Constitucional número 9,
que reestrutura o Poder Judiciário, cria o Conselho
Superior de Magistratura e federaliza a Justiça;
– da Câmara Municipal de Nova Iguaçu,
RJ,
congratulando-se
com
o

Congresso pela passagem da data da autonomia do
Distrito Federal;
– da Câmara Municipal de Santa Rita, PB,
manifestando-se contrária à cessão da Ilha de
Fernando Noronha aos Estados Unidos;
– da Câmara Municipal de Santo André, SP,
enviando exemplar do álbum daquele Município
referente ao IV Congresso Nacional de Municípios
Brasileiros realizado no período de 27 de abril a 5 de
maio último;
– da Federação Nacional dos Trabalhadores
Ferroviários do Rio de Janeiro, solicitando a
colaboração do Congresso no sentido de regularizar
a situação do Conselheiro daquela Federação
Salvador Marquesini;
– da Federação Nacional dos Trabalhadores
em Transportes Marítimos e Fluviais do Rio de
Janeiro, enviando ao Congresso memorial referente
aos vencimentos dos servidores da Marinha
Mercante;
– da Federação Nacional dos Trabalhadores
em Transportes Marítimos e Fluviais do Rio de
Janeiro, enviando ao Congresso cópia de manifesto
que mandou publicar em diversos jornais desta
capital;
– do Prefeito Municipal de Pirajuí, em nome
daquela Municipalidadede Avaí e Araçatuba, SP,
congratulando-se com o Congresso Nacional pela
aprovação das alterações no artigo 295 do Código
de Processo Penal, que estendeu o privilégio de
prisão especial aos Prefeitos e Vereadores;
– da Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores
na Indústria de Papel, Papelão e Cortiça, de Arapoti,
PR, apelando para o Congresso Nacional no sentido
de ser regularizada a situação dos Trabalhadores da
"Indústrias Brasileiras de Papel S. A.".
Telegramas:
– do Sr. Pádua Campos e outros jornalistas de
Fortaleza, CE, manifestando-se contrários ao
aumento do ágio do papel de imprensa, estabelecido
no Projeto de Reforma das Tarifas das Alfândegas;
– do Presidente da Câmara de Castelo, ES,
solicitando providências para resolução do problema
de limites entre aquêle Estado e o de Minas Gerais.
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PARECERES NS. 791 E 792,
DE 1957
Nº 791, DE 1957

Nº 792, DE 1957
Da Comissão de Legislação Social, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara, número 10, de 1957.

(Relator: Sr. Mário Motta).
Da Comissão de Economia, ao Projeto
Pelo presente Projeto, é fixado (artigo 1º) em
de Lei da Câmara, número 10, de 1957, que fixa
em seis (6) o número de horas de trabalho diário seis (6) o número de horas de trabalho diário dos
dos cabineiros de elevador e dá outras cabineiros de elevador, sendo vedado (parágrafo
único) a empregador e empregado qualquer acôrdo
providências.
visando ao aumento dêsse número de horas de
(Relator: Sr. Gomes de Oliveira).
trabalho.
O Projeto em tela visa a atender à situação
A medida, em si, afigura-se perfeitamente
dos cabineiros para conceder-lhes a vantagem – cabível, e, portanto, justa.
menor número de horas de trabalho diário – seis, em
De fato, a natureza das tarefas dos cabineiros
vez de oito e que é a regra entre os trabalhadores.
é de molde a causar-lhe estafa mental, tão
Já temos observado a inconveniência e monótonas e enervantes são elas.
mesmo injustiça de se outorgarem vantagens a umas
Em ambiente fechado, sombrio, geralmente
categorias de trabalhadores sem o fazer a outras.
mal arejado, o cabineiro sofre, inegàvelmente, em
Aos funcionários públicos, por exemplo, se seu psiquismo, as conseqüências de sua atividade.
tem concedido regalias que o comum dos cidadãos
Assim, cremos ser perfeitamente justificada
não usufruem, quando deviam tôdas usufruí-las, pois uma providência como a em tela, reduzindo, de 8
as razões de natureza social que militam em favor de para 6, as suas horas de trabalho.
uns, aplicam-se, também, a outros.
Nestas condições, opinamos favoràvelmente
É o caso das horas de trabalho que são de 6 ao Projeto.
(seis) para os funcionários públicos.
Sala das Comissões, em 23 de agôsto de
Não temos dúvida de que os demais 1957. – Neves da Rocha, Presidente. – Mário Motta,
trabalhadores virão, aos poucos, reivindicar também Relator. – Fausto Cabral. – Leônidas Mello. –
vantagens dessas.
Abelardo Jurema.
Mas, no caso, a redução das horas
de trabalho visa a atender apenas a uma
PARECERES NS. 793 E 794,
determinada classe de trabalhadores – os cabineiros
DE 1957
de elevadores.
Não se trata aí de um trabalho pesado, mas
Nº 793, DE 1957
sem dúvida, de um trabalho enervante.
Prêso a uma cabine de elevador, num serviço
Da Comissão de Economia, sôbre o Projeto de
monótono, o homem deve cansar o espírito mais do Lei da Câmara, número 131, de 1957, que dispõe
que o comum dos trabalhadores.
sôbre créditos orçamentários destinados à defesa
Atenção especial, pois, com uma medida contra as sêcas do Nordeste, regula a forma de
desta – a redução das horas de trabalho para êles – pagamento de prêmios pela construção de açudes
faz-se necessária, e, portanto, justa.
em cooperação, e dá outras providências.
Somos, assim, pela aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, em 5 de agôsto de 1957.
(Relator: Sr. Lineu Prestes).
– Juracy Magalhães, Presidente. – Gomes de
O Projeto de Lei da Câmara, número
Oliveira, Relator. – Carlos Lindenberg e Alencastro 131, de 1957, que passamos a relatar,
dispõe
sôbre
créditos
orçamenGuimarães.
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tários destinados à defesa contra as sêcas do
Nordeste, regula a forma de pagamento dos prêmios
pela construção de açudes, em cooperação, e dá
outras providências.
Trata-se de Projeto relativamente extenso,
com trinta e oito artigos e mais dispositivos, que
versam, sobretudo, matéria financeira; isto é, a forma
pela qual serão considerados e contabilizados os
créditos orçamentários e adicionais destinados a
atender ao disposto no artigo 198 da Constituição
Federal (Defesa Contra as Sêcas do Nordeste).
Assim é que o Projeto, objetivando dar maior
flexibilidade à administração dos referidos recursos
constitucionais, estabelece normas precisas quanto:
a) à forma de contabilização dos mesmos, por
parte do Tesouro Nacional e tratamento a ser dado
pelo Tribunal de Contas da União;
b) às formas de suprimento às unidades
administrativas,
regionais,
do
Departamento
Nacional de Obras Contra as Sêcas; períodos e
prazos nos quais deverão ser efetuados; em quais
estabelecimentos
de
crédito
poderão
ser
depositados, e à conta de quem deverão ser
computados os respectivos juros;
c) os períodos de prestação de contas;
tratamento e destino que deverão receber e ter os
saldos das mesmas;
d) o limite máximo dos prêmios a serem
concedidos, como auxílios, aos que construírem
açudes e fizerem obras de irrigação, estabelecida
a porcentagem cabível às iniciativas dos
governos (Estaduais e Municipais) e aos
particulares;
e) os limites orçamentários relativos à
construção de poços tubulares, distinguindo os que
poderão ser autorizados pelos chefes das unidades
distritais daqueles que exigirão prévia aprovação do
diretor-geral do Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas;
f) regime de tarefas, o limite máximo de sua
aplicação, por parte da direção geral do mencionado
departamento, inclusive nos casos de adjudicação
de obras.
Além das normas, cujo resumo procuramos
fazer nas alíneas a a f, o Projeto contém dispositivos
gerais em tôrno de obras e suas especificações,
tudo visando à simplificação dos sistemas

de aplicação e contas relacionadas com o problema
principal, isto é, do combate permanente ao flagelo
das sêcas.
Do ponto de vista econômico, o Projeto
oferece interêsse apenas indireto, pois não modifica
o tratamento vigente, nem altera os critérios
permanentes reconhecidos como básicos, para a
valorização econômica da área atingida pelas sêcas.
Ao contrário, a êstes reforça, quando insiste na
necessidade de se dar prosseguimento aos
programas de açudagem e irrigação, estabelecendo,
para êsse fim, normas financeiras e administrativas
mais expeditas.
Diante disso, parece-nos, o Projeto poderá ser
aprovado, sem maiores reparos. Tudo indica, de sua
leitura, que se trata de obra legislativa elaborada
com conhecimento de causa, pelo menos no que
tange aos procedimentos administrativos em curso.
Nestas condições, a Comissão de Economia
opina pela aprovação deste Projeto.
Sala das Comissões, em 14 de agôsto de
1957. – Juracy Magalhães, Presidente. – Lineu
Prestes, Relator. – Gomes de Oliveira. – Alô
Guimarães.
Nº 794, DE 1957
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara, número 136, de 1957.
(Relator: Sr. Fausto Cabral).
Dispõe o presente Projeto sôbre créditos
orçamentários destinados à defesa contra as sêcas
do Nordeste, regula a forma de pagamento de
prêmios pela construção de açudes em cooperação
e dá outras providências.
O principal objetivo do Projeto é assegurar
regularidade e presteza na aplicação das verbas
orçamentárias destinadas a obras e serviços contra
as sêcas do Nordeste.
Para alcançar essa finalidade, estabelece a
proposição, entre outras medidas, que os créditos
orçamentários
sejam
automàticamente
registrados pelo Tribunal de Contas e distribuídos
pelo Tesouro Nacional, que, estabilizando-os
como despesa efetivada, os colocará no
Banco do Brasil, em quotas trimestrais
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de 25 por cento, até o dia 15 dos meses de janeiro,
abril, julho e outubro de cada ano, em conta especial
e crédito do Departamento Nacional de Obras Contra
as Sêcas.
De outro lado, fixa o Projeto, em outros
dispositivos, a maneira de distribuir os créditos aos
chefes de Distritos e Serviços Regionais na forma
das discriminações constantes do orçamento, ao
mesmo tempo que estabelece ainda, como deverão
ser aplicadas, independentemente do regime de
duodécimo.
Obriga,
também,
o
depósito
em
estabelecimentos bancários das quantias já
recebidas, assim como regula o destino dos juros e
dos saldos de fim de exercício e marca o modo e
prazo de prestação de contas, eleva o valor dos
prêmios concedidos pelo Govêrno Federal como
auxilio às obras de açudagem, eleva, também, o
limite das diárias para admissão de pessoal
especializado necessário aos trabalhos e, finalmente,
dispõe sôbre o regime e de tarefas, empreitada e
administração.
Conseqüentemente, revoga-se a Lei número
1.918, de 24 de julho de 1953, sôbre o mesmo
assunto.
O autor do Projeto, o ilustre Deputado Plínio
Lemos, declara, em sua justificação, que o mesmo
decorre de estudos que, sôbre o assunto, mandou
fazer o eminente Senhor José Américo de Almeida,
quando, pela segunda vez, esteve à frente do
Ministério da Viação e Obras Públicas.
Como vimos, trata-se de uma proposição
complexa, de inegável importância, eis que se
relaciona com a proteção e desenvolvimento da
região compreendida no polígono das sêcas, tão
carente de assistência efetiva, para que possa
produzir tudo aquilo de que é capaz, em benefício da
população verdadeiramente heróica e que há
séculos vem lutando contra o terrível flagelo das
sêcas.
O DNOCS cooperou no estudo da matéria,
prestando, a pedido, sua assistência técnica à
Comissão de Economia da Câmara dos Deputados.
Assim, e tendo em vista que as
normas constantes do projeto contribuirão
para
tornar
mais
efetiva
a
aplicação

dos recursos orçamentários contra a sêca, opinamos
por sua aprovação.
Sala das Comissões, em 20 de agôsto de
1957. – Vivaldo Lima, Presidente, em exercício. –
Fausto Cabral, Relator. – Juracy Magalhães – Daniel
Kriege – Lutterbach Nunes – Lameira Bittencourt –
Novaes Filho – Gaspar Velloso.
PARECERES NS. 795, 796 E 797, DE 1957
Nº 795, de 1957
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 25, de 1957, que
aprova o Tratado Geral de Comércio e de
Investimentos, o Convênio de Comércio Fronteiriço e
o Protocolo Adicional sôbre Direitos de Importação,
firmados entre o Brasil e o Paraguai.
Relator: Sr. Lauro Hora.
Pelo presente projeto, são aprovados os
seguintes instrumentos, firmados entre o Brasil e o
Paraguai, em Assunção, a 27 de outubro de 1956:
I) Tratado Geral de Comércio e de
Investimentos;
II) – Convênio de Comércio Fronteiriço;
III) – Protocolo Adicional sôbre Direitos de
Importação;
IV) – O projeto, originário do Poder
Executivo, veio ao Congresso acompanhado de
Exposição de Motivos do Ministro das Relações
Exteriores, que o justifica, convenientemente,
ressaltando que a "ninguém escapará, sem
dúvida, a importância dos instrumentos acima
mencionados, uma vez que constituirão, no
campo
econômico,
um
complemento
indispensável à política de amizade e de
cooperação existente entre o Brasil e o Paraguai,
a qual, aliás, já está plenamente objetivada nos
setores cultural, militar e político".
V) – Em resumo, os Acôrdos em tela têm em
mira:
–
O
Tratado
Geral
de
Comércio
e Investimento, facilitar as nossas relações
com
o
Paraguai,
estabelecendo
nor-
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mas básicas de estímulo ao comércio, à navegação
e às transações financeiras;
b) o Convênio de Comércio Fronteiriço, ativar
o comércio entre os dois países:
1º) instituindo um sistema mais liberal
de concessão de licenças de importação e
exportação;
2º) adotando o uso do cruzeiro sob forma
livremente combinada entre as partes interessadas
na transação; e
3º) possibilitando a substituição da fatura
consular pela simples legislação da fatura comercial.
c) o Protocolo Adicional sôbre Direitos de
Importação, ensejar facilidades recíprocas nas
questões aduaneiras, de máxima importância para
o desenvolvimento do comércio entre as duas
Nações.
VI – A proposição sôbre cujo mérito devem
falar as Comissões de Relações Exteriores e de
Economia, nada apresenta, sob o ponto de vista
constitucional e jurídico, que a invalide.
Assim, atendendo ao que dispõe o art. 66 nº I,
da Constituição Federal – que dá exclusiva
competência ao Congresso Nacional para resolver,
em definitivo, sôbre os tratados e convenções
celebrados com os Estados Estrangeiros pelo
Presidente da República – opinamos pela aprovação
do projeto.
Sala das Comissões, em 6 de agôsto de 1957.
– Cunha Mello, Presidente. – Lauro Hora, Relator. –
Mário Motta – Benedicto Valladares – Gaspar
Velloso – Daniel Krieger – Lima Guimarães –
Abelardo Jurema.
Nº 796, de 1957

Diz a exposição de motivos do Ministro das
Relações Exteriores que, embora as "relações entre
os dois países tenham sido sempre caracterizados
pela amizade, compreensão e boa vontade, das
quais temos sobejas provas através da história
diplomática brasileiro-paraguaia, os mesmos não
possuem, até agora, nenhum instrumento em vigor
que regule as suas relações comerciais".
O Convênio de Comércio Fronteiriço
estabelece que tôdas as mercadorias que busquem
os mercados do país vizinho, passando pelos nossos
postos fronteiriços, estarão sujeitas a um regime
especial.
No
Tratado
Geral
de
Comércio
e
Investimentos ficaram preservados os interêsses
fiscais e atendidas as disposições legais vigentes
que regulamentam o intercâmbio comercial com o
exterior.
E, finalmente, no Protocolo Adicional sôbre
Direitos de Importação as Partes Contratantes
comprometem-se a manter as vantagens concedidas
aos produtos que constam dêsse instrumento
mesmo quando venham a proceder a uma reforma
de suas tarifas alfandegárias.
Como se verifica, é da maior oportunidade a
aprovação do presente projeto, e fim de que as
nossas relações comerciais com o Paraguai fiquem
sujeitas a uma legislação especifica.
Sala das Comissões, em 7 de agôsto de 1957.
– João Villasbôas, Presidente. – Abelardo Jurema,
Relator. – Gilberto Marinho – Vivaldo Lima –
Frederico Nunes – Benedicto Valladares.
Nº 797 de 1957

Da Comissão de Economia, sôbre o Projeto de
Da Comissão de Relações Exteriores – sôbre Decreto Legislativo nº 25 de 1957.
o Projeto de Decreto Legislativo nº 25, de 1957
Relator: Sr. Juracy Magalhães.
Relator: Sr. Abelardo Jurema.
O Projeto de Decreto Legislativo número 25,
O Projeto de Decreto Legislativo nº 25, de de 1957, oriundo de Mensagem do Poder Executivo,
1957, aprova o Tratado Geral de Comércio e de aprova os seguintes instrumentos de política
Investimentos, o Convênio de Comércio Fronteiriço e internacional, firmados entre o Brasil e o Paraguai,
o Protocolo Adicional sôbre Direitos de Importação, em Assunção, a 27 de outubro de 1957:
firmados entre o Brasil e o Paraguai, em Assunção, a
a) Tratado Geral de Comércio e de
27 de outubro do ano passado.
Investimentos;
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b) Convênio de Comércio Fronteiriço;
c) Protocolo Adicional sôbre Direitos de
Importação.
Os Tratados acima mencionados foram
negociados por uma Missão Comercial Brasileira,
integrada de elementos do Banco do Brasil, Ministério
da Fazenda e chefiada pelo Ministro Raul Garcia, do
Ministério das Relações Exteriores, visando a
incrementar as relações comerciais com a República.
O Tratado Geral de Comércio e Investimentos
objetiva facilitar as Mossas relações irmã do
Paraguai comerciais com a parte contratante,
estabelecendo normas básicas de estímulo ao
comércio, à navegação e às transações financeiras.
Como complemento ao instrumento de
comércio, assinou o Brasil um Convênio, instituindo um
sistema mais liberal de concessão de licenças de
importação e exportação, adotando-se o uso do
cruzeiro sob forma livremente combinada entre as
partes interessadas na transação, e um Protocolo
Adicional sôbre Direitos de Importação, possibilitando
facilidades recíprocas nas questões aduaneiras, de
suma importância para o bom desenvolvimento do
comércio entre as duas Nações amigas.
Nestas condições, e Comissão de Economia
opina favoràvelmente ao Projeto em exame.
Sala das Comissões, em 20 de agôsto de 1957.
– Juracy Magalhães, Presidente e Relator. – Alencastro
Guimarães – Gomes de Oliveira – Alô Guimarães.
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, Srs. Senadores, a minha admiração ao
"Correio da Manhã", como seu leitor assíduo, o meu
respeito às suas idéias, como às idéias de tôda a
imprensa livre brasileira, e, sobretudo, a minha
preocupação de esclarecer sempre qualquer ponto
que fique em suspenso, sem definição, entre os
assuntos que aqui verso, trazem-me hoje à tribuna.
__________________

* Não foi revisto pelo orador.

Em edição de ontem, o "Correio da Manhã",
em substancioso e brilhante comentário, sob o
título "Coronéis", traça considerações a respeito
de minha modesta oração sabre o PSD na vida
nacional e sôbre as minhas digressões quanto ao
papel do "coronel" na vida política brasileira.
Agradeço as referências generosas, mas a
injustiça sôbre a conceituação do "coronel" na
vida social e política do País, dá margem a
considerações outras que procurarei fazer desta
tribuna.
Sr. Presidente, diz êsse matutino, entre
apreciações a respeito do papel que aqui fixei
dêsse personagem ao panorama político nacional:
(Lê)
"Foi o Sr. Abelardo Jurema quem rompeu o
silêncio em tôrno das verdades básicas da vida
brasileira, tendo a coragem de elogiar o
coronelismo".
Prossegue o "Correio da Manhã":
"Acha o jovem Senador que o coronel do
interior é "vítima da incompreensão das
Minorias". O Coronel não seria um déspota,
como já foi chamado, mas "um benevolente
patriarca, que tudo faz e realiza em benefício do
seu povo".
Registra a crônica parlamentar que essas
afirmações foram ouvidas, pelo Senado, em silêncio.
Ninguem
aparteou
o
orador.
Pois
bem,
vamos assumir o papel de ninguém. Nosso
aparte será respeitoso. Se, no entanto, chegar a
acarretar dúvidas, etc., conforme Valery previu, a
culpa não é nossa, mas de quem começou a romper
o silêncio".
Depois de citar um Iivro editado pelo
Departamento de Sociologia da Universidade de São
Paulo, diz:
"O trabalho é Intitulado: "O mandonismo local
na vida política brasileira". Desenterra as raízes
desse mandonismo na estrutura feudal da sociedade
colônia. Demonstra como êsse mandonismo
dos
grandes
proprietários
rurais
sobre-
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viveu à Declaração da Independência, à Abolição, à
Proclamação da República. Descreve como o
"coronel" foi a base de tôda a vida política da
chamada República Velha, até a Revolução de 1930.
E' este o ponto final do trabalho, em cuja última linha
se promete, porém, continuação do estudo; porque o
"coronel" também sobreviveu àquela revolução e
"fica até hoje".
E conclui:
"Foi essa verdade que o Senado ouviu em
silêncio. A verdade de que o Brasil, em 135 anos
de vida independente, deve ao "coronelismo" a
manutenção do latifúndio, do analfabetismo, do
eleitorado de cabresto, da falta de uma agricultura
de subsistência. Deve-lhe, em última linha, o
caráter fictício de tôda a nossa estrutura por
dentro. Ninguém aparteou, porque todos estão de
acôrdo".
Sr.
Presidente,
Srs.
Senadores,
evidentemente, o editorial apreciou superficialmente
a figura do "coronel" que representa e simboliza o
homem rural brasileiro.
Dei-me ao trabalho, de avivar estudos sôbre o
papel do homem rural na vida brasileira. Fui aos
bons mestres. Fui a Gilberto Freire, Oliveira Vianna;
fui a Alberto Torres, a Caiado Prado.
O SR. NOVAES FILHO: – Gilberto Freire é,
sem favor, o grande mestre.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Diz bem V.
Exa. Tenho em mão "Casa Grande e Senzala", em
que Gilberto Freire, traçando, fixando apreciação
sôbre a formação do tipo brasileiro, considera o
"coronel' parte integrante de uma nacionalidade,
sobretudo como homem que levou a civilização ao
"hinterland" brasileiro.
Evidentemente, deixar passar afirmativa,
como a do editorial, de um órgão com
a responsabilidade, o conceito e a repercussão
do "Correio da Manhã", seria crime de
nossa parte, mòrmente porque diz o "Correio
da Manhã" que o Senador Abelardo Jurema,
como
homem
do
Nordeste,
conhecedor
da literatura que fixa a vida daquela região,

sabe que em todos os romances o "coronel" – como
personagem do romance brasileiro – é mesmo um
déspota.
Sr. Presidente, tenho a impressão de que êsse
editorial, não obstante escrito por homem de cultura,
não se ajusta, como vários mestres da, literatura
nacional, à nossa realidade, porque partido de quem
vive nos gabinetes, cercado de tôdas as ilustrações,
mas sem percorrer ao vivo e profundamente os
meandros, as modalidades da formação brasileira.
Sr. Presidente, nos primórdios de nossa
civilização, quando nosso País constituía atração
para os europeus, aqui chegaram, fidalgos de
cultura, de meneios sociais, homens da mais fina
estirpe da Europa. Na mesma ordem, porém, vieram
aquêles que deram conceituada origem a uma
classe: a do trabalho.
Diz Oliveira Vianna, em "Populações Meridionais
do Brasil", que os primeiros colonizadores se dividiam
em fidalgos e plebeus. Êstes, lavradores do Minho, de
Traz dos Montes, da Beira, da Extremadeira, indivíduos
sóbrios e honrados, embora de posses escassas. Entre
essa massa de emigrantes atraída pela terra brasileira
– de fidalgos nobres e homens rudes e simples do
velho Portugal – estabeleceram-se, na colônia dois
planos inteiramente distintos. Enquanto os primeiros
ficaram, nas côrtes, delirando-se com as maravilhas e
prazeres das cidades litorâneas e, sobretudo, das
sedes do govêrno, os segundos penetravam o interior,
isolando-se inteiramente do brilho dos grandes centros.
E' ainda Oliveira Vianna, que diz:
"Foram êles se fixando, com seu hinterland".
Foram-se fixando numa época fácil de se
precisar, época em que eram necessárias coragem,
disposição, raça, para se viver no interior brasileiro.
Pois bem, Sr. Presidente, êsses homens
que começaram sem eira, nem beira, que
se firmaram no campo e construirem as primeiras
fazendas, criando a pecuária nacional e f
incando as bases da nossa agricultura, êsses
homens – é ainda Oliveira Vianna quem
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o diz – "engrossaram seus cabedais, atingindo, em
regra, grandes fortunas. Tornaram-se senhores
opulentos de latifúndios valiosos de vastos currais,
de importantes engenhos e de copiosa escravaria".
Dêles provém, Sr. Presidente, o "coronel" da
vida pública brasileira.
Enquanto nas cidades os fidalgos se
deterioravam, se perdiam e perdiam seu conteúdo e
estrutura, a gente simples do velho Portugal
penetrava o interior e ali erigia as bases do
desenvolvimento econômico do Brasil.
Foi essa camada, Sr. Presidente, que se
distanciou da elite civilizada, quem imprimiu caráter
nacional à obra colonizadora. Mais tarde – os livros,
que versam a história da nossa economia e analisam
as atividades do homem brasileiro, o demonstram –
iriam os primeiros colonos influir decisivamente na
direção da coisa pública.
Quando da Independência do Brasil, foi do
"coronel", do homem rural que partiram as
manifestações de consistência política do movimento.
Passaram, então, a dirigir os destinos do País.
Sr. Presidente, Oliveira Vianna, nas suas
páginas memoráveis de "Populações Meridionais do
Brasil", prossegue dizendo que êles se espalharam
pelas distritos mais remotos, em grandes distâncias
uns dos outros, sem tratarem com pessoa alguma,
vivendo isoladamente, sem contacto qualquer com o
mundo civilizado.
Foi com essa resistência, com essa
determinação que os primeiros "Coronéis" do Brasil
enviaram para as cidades litorâneas seus filhos, para
estudar. Grande parte do corpo discente das nossas
escolas era formado por aquêles homens que
vinham do interior para aprender a sabedoria do
homem ocidental.
O Conde de Cunha, numa carta do Reino,
dizia sem compreender o problema, que os
portuguêses invadiam os sertões brasileiros e de lá
raramente se comunicavam com as cidades
litorâneas e ainda sem sentir essa fôrça de
miscigenação do português simples, criticava êsses
homens, porque, dizia êle, casavam-se mal,
deixando só filhos naturais e pardos, que são os
seus herdeiros.

Mais adiante, Oliveira Vianna fixa essa
observação do Conde de Cunha quando dizia
"casarem-se mal". E' que o português casava com
elementos nativos, criando e fortalecendo a raça
brasileira. Os fidalgos viviam no litoral e daqui saíam
com os bolsos recheados para gozar as delícias dos
centros europeus.
Sr. Presidente, essa foi a obra de ruralização
da população colonial, dando consistência à
nacionalidade brasileira.
O nosso homem rural, o homem rústico, com
características peculiares, vai-se distanciando, vai-se
modelando, diferenciando cada vez mais do tipo
peninsular originário, constituindo o tipo brasileiro
que aí está, de características singulares.
EEsas as observações de um sociólogo, de
um historiador.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Com
satisfação.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não
sei se as nossas observações, que, aliás, deverão
ser as de V. Exa., se aplicarão aos quadros do Sul
do País, ou mesmo do extremo Norte.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Chegarei a
êsse ponto.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Para
nós, do Nordeste, o "Coronel" representou um
período de fixação histórica e social. Não ignora o
nobre colega que nos séculos que poderíamos
chamar de colonização formadora havia muito
espaço, eram rarefeitas as fazendas e o intercâmbio
entre elas era dos mais difíceis. Não existe
entretanto sociedade sem centralização, sem fôrça
nuclear aglutinadora. Surgiram, então, os homens
que, pelas suas qualidades de energia e de vontade
e pelo espírito de irradiação se impuseram ao meio.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Os chamados
chefes brancos.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Foram êles que defenderam a nacionalidade, que
asseguraram a continuidade do "coronelismo" no
Brasil e que representaram o papel e que o meio
e a vida brasileira os chamaram. Já agora
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se verifica que o chamado "coronelismo" está sendo
superado pelos fatos políticos, sociais e culturais do
Brasil.
O
SR.
ABELARDO
JUREMA:
–
Industrialização. O "coronel" representava uma
época da nossa economia.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – O
político, o sociólogo, tem que examinar êste
problema condicionando-o ao meio é a nossa
evolução cultural, social e política, porque êste meio
êsses homens irromperam como fôrças de grande
consolidação, indispensáveis á formação nacional. E'
claro – V. Exa. permita-me que êste aparte seja um
pouco mais longo – é claro que atualmente já não
poderíamos compreender êsses fenômeno.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Mas êles não
desapareceram da vida política nacional.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Certo.
O SR. ABELARDO JUREMA: – O "coronel"
se formou onde havia deficiência do Poder Público,
da ação do Estado.
Sabe V. Exa. que isso de se dizer que o
"coronel" mantinha latifúndios capangadas, era
porque êle representava o próprio Poder.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Desejo dar ainda uma explicação a Vossa
Excelência.
O SR. ABELARDO JUREMA: – V. Exa. que
conhece o Nordeste, sabe que o próprio
cangaceirismo é fenômeno social, resultante da falta
de equiIíbrio e de ação do Poder Público, que não se
fazia sentir no "hinterland" brasileiro.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não
ignora V. Exa. que, pela dispersão em que nos
encontrávamos na fase da colonização – a qual
poderiamos dizer, se estendeu até o fim do século
passado – mesmo o problema do índio era de
grande
significação,
porque
o
colonizador
encontrava, nas tabas a reação natural. O índio
brasileiro foi dos mais centros de resistência.
rurais, que perderam todos os seus ha- que criavam
condições próprias de vi- fugiam do bulício dos
centros urbanos.

O SR. ABELARDO JUREMA: – Daí, a
necessidade de braços, que criou o problema da
escravatura.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Daí, a
necessidade do líder, que passou a ser designado
pelo vocábulo "coronel". Até há pouco existiram, nos
Estados Unidos, os chamados "boss".
O SR. ABELARDO JUREMA: – Ainda existem
os representantes do Texas.
Sr. Presidente, chamo a atenção do nobre
Senador Kerginaldo Cavalcanti para o seguinte
tópico do artigo do "Correio da Manhã":
"– A verdade de que o Brasil, em 135 anos de
vida independente, deve ao coronelismo a
manutenção do latifúndio, do analfabetismo, do
eleitorado de cabresto, da falta de uma agricultura de
subsistência".
Foi o "coronelismo" que levou a cultura
agrícola para o sertão.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – O
latifúndio existiu e se fortificou, no passado, por uma
razão muito simples. Não dispunhamos de meios
demográficos, não tínhamos densidade de
população. Sabe-se que, no Nordeste, o latifúndio
está quase desaparecido. Por que? Porque à medida
que cresce a população nordestina, com o sistema
habitual de caber a cada filho um quinhão da
propriedade, uma grande fazenda se divide, se
fraciona de tal maneira entre os herdeiros, que quase
não tem importância econômica. Não é êsse o nosso
costume? V. Exa., que é do interior da Paraíba, não
ignora êsse fato.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Sabe V. Exa.
que a vida rural brasileira, na época do
desenvolvimento, do apogeu do "coronelismo",
atingiu tais características que atraiu os homens das
grandes cidades para o refrigério representado pelas
temporadas do descanso; em contato com os hábitos
rurais que tinham os grupos chamados civida,
aglutinando populações que também rebeldes à
colonização. Daí, a precisão lizados de se
coordenarem e criarem Vários foram os "coronéis",
os homens Os "coronéis" se isolavam de tal forma
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veres na convivência com os homens das cidades.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – O
problema naquele tempo era êste: pouca gente,
muita terra. Agora é muito grave, porque a terra já
está dividida. No Rio Grande do Norte, por exemplo,
talvez ninguém possa apontar, pelos dedos de uma
só mão, portanto cinco, as propriedades que tenham
mais de cinco léguas quadradas.
O SR. ABELARDO JUREMA: – E' exato.
Devemos considerar, entretanto, que nossas
fronteiras políticas vão muito além de nossas
fronteiras econômicas. Não conquistamos ainda,
para o valor positivo de nossa propriedade, tôda a
extensão territorial do Brasil.
Quando o "coronel" invadiu nossos sertões,
nossas regiões do interior, êle foi em busca de
condições de vida para se expandir. Primeiro,
dedicou-se à criação de gado; depois, atraído pelas
ruínas, concorreu para a riqueza local e,
posteriormente,
para
a
prosperidade
e
desenvolvimento nacionais. Enquanto o homem do
litoral ficou se deliciando com os prazeres da vida
confortável e prazeirosa, dentro do conceito daquela
época.
Sr. Presidente, deve-se frisar que a ruralização
da população colonial, durante três séculos, foi que
deu ao nosso país essa consistência própria do país
colonizado pelos portuguêses com a colaboração
dos índios e a colaboração involuntária, sem dúvida,
mas importante e considerável, do homem negro. Se
não fôssem essas condições, se não fôsse essa
coragem de penetração pelo interior, não teríamos
essa nacionalidade que, com pouco mais de três
séculos, se rebelava contra as amarras do Reino, e
criava, aqui dentro, as bases de uma nacionalidade
que hoje concorre com tôdas aquelas que outrora
foram os povos colonizadores.
Sr. Presidente, o que desejo é fazer justiça à
figura do "coronel": êle não é responsável pelo
latifúndio, pelo escravo ou pelo mandonismo. O que
Oliveira Vianna situa com muita precisão, definindo o
caráter do "coronel" quanto ao mandonismo aqui
citado, é que quatro qualidades essenciais de caráter
formavam a pessoa do "coronel": a fideli-

dade à palavra dada, a probidade, a respeitabilidade
e a independência moral. É nesta respeitabilidade
que se confunde o "coronel" com o mandonismo,
porque para se impor perante urna clã, perante gente
tão rústica, precisava fazê-lo pelo exemplo, pela
austeridade de distância, mesmo, dos seus
comandados.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Os apartes de
V. Exa. são sempre motivo de prazer para mim.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – O
mandonismo do nosso "coronel" – se é que
realmente existiu – era decorrente de uma situação.
O SR. ABELARDO JUREMA: – O "coronel"
era o senhor absoluto, o senhor feudal; casava e
batizava, resolvia todos os problemas.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Estabeleceu, sob certo aspecto de nossa vida, o
regime feudal, em que sobressaía pelas suas
qualidades, algumas de modo feudal, outras talvez
mesmo um tanto com aquêle feitio truculento que a
alguns caracteriza. Não resta dúvida, porém, de que
êsses homens desempenharam papel de muita
projeção em nossa terra.
O SR. ABELARDO JUREMA: – A própria
conceituação do "coronel" no dicionário popular
brasileiro, é do homem que paga tudo.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Paga
tudo, mas também se faz pagar, e muito bem. Eu os
conheço de perto.
O
SR.
ABELARDO
JUREMA:
–
Evidentemente.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Recebiam o apoio de muitos, e só davam apoio aos
que lhes assegurassem uma órbita mais larga de
ação, para conseguirem a própria prosperidade.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Evidente. Não
estou na tribuna para cantar, só e só os louros do
"coronel', na fisionomia política da Nação.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – E'
claro que precisamos encará-lo dentro do espaço e
do tempo, pois só assim poderemos examiná-lo e
emitir um conceito mais justo a respeito.
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O SR. ABELARDO JUREMA: – Ainda há
pouco, almoçava com um Deputado de Goiás, e êle,
abordando o assunto, focalizou a pessoa do nobre
Senador Pedro Ludovico, que, sendo médico, é o
tipo acabado e perfeito do "coronel", esclarecido
através de sua atuação, quer dirigindo os destinos do
seu Estado, quer resolvendo os problemas dos seus
coestaduanos, assistindo-os em suas necessidades,
enfim, o homem que está em tôda parte onde sofrem
seus correligionários. E' simples, sem qualquer
ambição de ordem financeira, enfim, conforme
acentuava aquêle representante goiano, um homem
que abandonou, inteiramente, sua profissão, para
dedicar-se aos seus amigos do Estado.
Sr. Presidente, essas são características
singulares do "coronel" brasileiro, homem que vai
para o interior, recebe a missão de desenvolver a
sua propriedade, por doação, e, sabem bem o nobre
Senador Kerginaldo Cavalcanti e o Senado, ali
constroem os marcas e os pontões do
desenvolvimento nacional.
Ai de nós não fôsse o "coronel" na vida
brasileira! Porque nossa civilização – ainda no dizer de
Oliveira Vianna – vive durante quatrocentos anos
arranhando a Serra do Mar, com penetrações
esporádicas, feita pelos "coronéis", senhores absolutos
do campo, guiados apenas pela lei de Deus e as leis
próprias de condição humana. A nenhum código
respeitavam, a não ser o da palavra de honra, dos
compromissos para consigo mesmos e do interêsse em
desenvolver e gleba que lhes fôra entregue.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permite V. Exa. outro aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Aceito o
aparte de V. Exa.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Quando se fala em "coronelismo", geralmente o que
se pretende encarar é um dos seus aspectos
negativos, isto é, o mandonismo.
O SR. ABELARDO JUREMA: – V. Exa. sabe
que o homem é conseqüência de qualidades
negativas e positivas.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – O
mandonismo
desempenhou
papel
histórico,
que
podemos
examinar
superficial-

mente. Certamente, nasceu de maus costumes,
ainda hoje observados em alguns Governadores,
que não admitem a entrada de quem quer que seja
na sua taba, nem o exercício do direito
constitucional. Permitimos, entretanto, censuras a
êsses
homens
que
representaram
papel
preponderante há trinta anos. Hoje, temos não
mais
os
chamados
"coronéis",
porém
governadores estaduais, que tiroteiam caravanas
políticas, exercem compressão sôbre o eleitorado,
desvirtuam as leis e praticam tôda sorte de
irregularidades.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Prestarei um
esclarecimento á margem do aparte de V. Exa.
Essas qualidades negativas são superadas
pelos atributos que Alberto Torres fixou do seguinte
modo:
"Costumes rústicos e austéros são os moldes
em que se educam as novas gerações no culto da
honradez, da dignidade, da probidade, do respeito à
velhice e nesse precioso zêlo pela moralidade do
lar, característica das nossas gentes rurais, que
ainda hoje constituem padrão de honra na vida
brasileira".
Como V. Exa. sabe, diz-se, no Nordeste, que
até o bandido tem palavra de honra.
Se examinarmos detidamente as vidas de
Antônio Silvino e Lampeão, encontramos rasgos de
cumprimento da palavra empenhada. E' a resultante
dêsse freio, dessa fôrça coercitiva, – o "coronelismo"
brasileiro – no seu meio.
O SR. ONOFRE GOMES: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Com todo o
prazer. Os apartes de Vossa Excelência sempre me
honram.
O SR. ONOFRE GOMES: – Antônio Silvino é
pai de, pelo menos, dois nobres oficiais do Exército
brasileiro.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Ainda há
pouco, o nobre Senador Onofre Gomes comentava
que o cangaço, no Nordeste tem raízes e causas em
fenômenos e fatôres sociais.
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O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Ao
cangaço
certos
criminalistas
chamariam
criminalidade endêmica, isto é, dependente,
sobretudo, do meio. Não quer isto dizer que o
indivíduo possui taras; entretanto, elas poderão
refluir em qualquer parte; nesta Capital, no Rio
Grande do Sul, em Goiás, etc, não têm sôbre o
criminoso atuação marcante, que o caracteriza.
Todavia, essa criminalidade endêmica, a que há
pouco, Vossa Excelência se referiu, precisa ser
encarada por um prisma analítico que não aquêle
pelo qual julgamos os criminosos comuns. Nesse
ponto, V. Exa. tem tôda a razão. Encontramos,
muitas vêzes, em tais homens rasgos de
generosidade que causam profunda admiração. São
capazes de gestos de humanidade que provocam
espanto.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Porque as
raízes eram boas. Viveram séculos dentro de
exemplos como Alberto Torres focaliza.
Atente V. Exa., em que, ainda hoje, em plena
sociedade organizada, no Distrito Federal, os crimes
sucedem-se de rua em rua.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – E se
manifestam na Capital da República, no seu aspecto
pior, o chamado de falta de piedade, característica
dos criminosos natos.
O SR. ABELARDO JUREMA: – V. Exa. sabe
da fôrça coercitiva, do poder de polícia do Estado;
mas tudo desafiam e cometem crimes às barbas das
autoridades.
Imagine V. Exa. um "coronel", há 300 ou 400
anos passados, em uma fazenda distante de todo
centro da civilização, como dizia Oliveira Vianna,
sem qualquer comunicação, tendo sob seu comando
trabalhadores, empregados, crias, mucamas, oficiais
de ofício, negros do eito, negros de engenhos,
feitores, administradores, caixeiros etc., para se
manter, com sua ascendência e seu comando, sem
apelar para o poder da polícia do Estado ou qualquer
autoridade do Estado. Comandava tôda essa gente
pela fôrça do seu caráter e do seu exemplo, bem
como pelo coração, pela solidariedade humana, nas
suas dores e nos seus sofrimentos. Não age dêsse
modo só pelo mando absoluto, mas também

pelas qualidades inatas de comando que ùnicamente
nos homens com tal vocação podem surgir e
desenvolver-se.
O nobre Senador Onofre Gomes, soldado,
homem da caserna, sabe que nos Estados Unidos,
em plena guerra, para se formarem oficiais em
tempo "record", esforçava-se em situação difícil um
batalhão sem comando, e o soldado, que se
destacasse na solução dos problemas que afligiam a
unidade, era imediatamente designado para o Curso
de Emengência de Oficiais, de onde, depois de
burilados ràpidamente, seguiam para as Ilhas do
Pacífico ou Mediterrâneo.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Estou
de acôrdo com V. Exa. em grande parte da
dissertação brilhante que vem fazendo. Acredito
mesmo que, no Brasil carecemos de que os nossos
sociólogos escrevem livros mais profundos sôbre o
"coronel" e o padre, sobretudo para mostrar a ação
da Igreja como disciplinadora, e a que exerceu sôbre
o próprio "coronel".
O SR. ABELARDO JUREMA: – Grande ação.
Quando existia um "coronel', existia um cura que era
o conselheiro do "coronel".
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – O
homem entregue aos seus apetites, sem certos
freios pode realmente chegar a excessos.
Aí, porém, entrava a Igreja. Esta a grande missão
espiritual da Igreja nos sertões do Brasil e um
dia quando o historiador enfrentar a questão,
êle mostrará o trabalho dêsses modestos e
apagados sacerdotes do interior que, ao lado do
"coronel", foram os grandes criadores do espírito
brasileiro.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Em tôdas as
grandes propriedades havia a figura do "coronel" e a
do cura conselheiro de tôda a família.
O SR. ONOFRE GOMES: – E havia a capela.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Exatamente:
a capela; depois, com o desenvolvimento brasileiro,
foi surgindo a escola.
E' preciso, entretanto, fixar bem que a
autoridade, a vontade absoluta do "coronel" supria
todos os elementos que faltavam ao Poder da Polícia
do Estado.
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Todos os direitos que hoje defendemos
eram, naquela época, defendidos pelo próprio
"coronel" com suas armas morais e manuais e sua
carranca, contra a qual muito poucas pessoas
poderiam lutar.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Se
colocarmos nos pratos da balança prejuízos e
vantagens, não há dúvida que o prato das vantagens
subirá.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Com o
desenvolvimento, êsses "coronéis", êsses homens
rurais, digamos assim, transformaram-se em fôrças
de grandes caudilhos que constituem ameaça ao
Estado.
Foi preciso, através da ação pertinaz de
nossos homens públicos, ajustá-los aos seus
âmbitos de influência.
Os coronéis constituíam, sem dúvida, grandes
fôrças, e no País inteiro temos, ainda hoje, notícias
dos grandes caudilhos remanescentes vivos do
"coronelismo" brasileiro.
O SR. ONOFRE GOMES: – V. Exa. dá licença
para um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Pois não.
O SR. ONOFRE GOMES: – Essa ação
dos Estados vem a verificar-se quando as
oportunidades começaram a se apresentar e foi
possível.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Quando o
Estado começou a tomar corpo.
O SR. ONOFRE GOMES: – Quando a
constituição da nacionalidade, cujas bases estavam
lançando, permitiu esse reajustamento do excesso
de autoridade que se havia implantado era vista do
próprio ambiente.
O SR. ABELARDO JUREMA: – A própria
independência brasileira, nobre Senador, foi uma
conseqüência dessa consciência rural que se formou
contra o homem do litoral. O comando dos poderes,
depois da nossa independência. foi entregue a êsses
homens.
O SR. ONOFRE GOMES: – Exatamente.
O SR. ABELARDO JUREMA: – O "coronel"
brasileiro passou a atuar, devidamente, em todos os
postos públicos, o veio assim até á República.

atuar.

O SR. ONOFRE GOMES: – E continua a

O
SR.
ABELARDO
JUREMA:
–
Evidentemente, foram se amoldando pelas novas
bases, pelos novos aspectos da civilização, às novas
normas do direito, aos códigos enfim, a um regime
bem fixado.
A República é uma conseqüência dos filhos de
"coronéis" que estudavam na Europa. Educaram-se
eles e aqui plantaram sua idéia. Mas, nunca a vida
social e política brasileira desassociou-se do homem
rural. Ai de nós se houver essa desassociação entre
os homens do litoral, das grandes cidades e o
homem rural. Então, iríamos assistir a uma debacle
social de conseqüências imprevisíveis.
Alberto Torres, Caio Prado, enfim os homens
que estudam a civilização brasileira, têm palavras de
exaltação ao homem rural fixando, sobretudo, o seu
papel, eminentemente nacionalista no tipo racial,
pela falta de qualquer preconceito ou complexo com
relação ao elemento nativo, pela sua disposição e
pelo seu desligamento total e absoluto com qualquer
coisa do reino.
O homem que ia para o interior fazia como
Cortez, no México – incendiava seus navios para
não mais ter contacto com o que havia deixado.
Assim é o homem rural brasileiro.
Nós estamos acostumados a viajar; o nobre
Senador Onofre Gomes já foi Governador de Estado
de grandes extensões, e sabemos que nas
comunidades do interior, se não contamos, para
fazer chegar a ação do poder público, com êsses
homens compreensivos e esclarecidos, apesar de
pouco letrados, não podemos transmitir às
populações nossas normas e conceitos enfim,
nossos ensinamentos.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Na
verdade, Sr. Senador, no Rio Grande do Norte, noto
que a chamada fase do coronelismo está passada.
Êsses homens vão se diluindo. Representaram seu
papel tiveram sua época e foram realmente, como
V.Exa. salientou, indispensáveis. Hoje em dia.
porém, são apenas uma sombra do que foram.
O
SR.
ABELARDO
JUREMA:
–
Engana-se um pouco V. Exa. No Esta-
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do de V. Exa. mesmo, que conheço de perto, pois
visitei várias de suas cidades, não há mais o
"coronel" com poder absoluto, o nem poderia haver,
pois temos outras normas de vida legais.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – O que
existe são líderes naturais.
O SR. ABELARDO JUREMA: – V. Exa.
não ignora que é o "coronel" quem leva vacina
para os seus agricultores, que leva o médico,
que lava o advogado para salvar um ou outro
de condições especiais e singulares de vida.
Sabe V. Exa. que tudo o que recebemos e
aprendemos nos grandes centros transmitimos
ao homem rural através desses chefes de clã,
não mais com aquele poder absoluto, de
antes, porque a civilização atingiu outra fase de
evolução.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Realmente, quando fiz referência, aludia àquele
"coronel" que foi objeto da crítica do "Correio da
Manhã", justamente ao "coronel' a que há pouco V.
Exa. se reportava.
O SR. ABELARDO JUREMA: – O "coronel"
com domínio absoluto, diz bem V. Exa., não mais
pode sobreviver.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Hoje
em dia, a figura do "coronel" que só encontrava
oponente no outro "coronel", – o "coronel" governista
e o "coronel" da Oposição – está completamente
superada.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Atualmente, é
o "coronel" que pede escola para sua fazenda, que
pede postos de puericultura e assistência médica ao
Chefe do Govêrno.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Hoje
são outros líderes; êstes, realmente, estão
pluralizados nos Estados; verificamos que eles
existem espalhados, já não mais com o caráter
que
o
poderíamos
chamar
monopolístico
da liderança que havia outrora; mas essa
circunstância decorreu de própria evolução dos
nossos costumes.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Nobre Senador
Kerginaldo Cavalcanti, hoje o clima mental está
tão adiantado, em que pesem ao homem do campo

suas poucas letras, que na guerra passada, qualquer
um de nós que visitasse o interior, escutava de um
"coronel", de um homem do campo, perguntas sôbre
se tínhamos ouvido o discurso de Churchill ou se
sabíamos as conseqüências da Conferência de
Yalta. Estavam absolutamente informados, através
do rádio, que é o que traz o mundo para dentro de
casa. Na capital não é de hábito ouvirem-se as
irradiações. Raros de nós acompanham a "Voz do
Brasil" para saber os atos norteadores da
nacionalidade. Entretanto, muito poucos são os que,
no interior, não a ouvem. Quando se lhes defronta
um parlamentar, frequentemente dizem: ouvi o
Senhor falar pela "Voz do Brasil". Em todo o interior
encontramos homens mais a par do que se passa
nas grandes cidades que nós mesmos, que lemos
jornais.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permita V. Exa. um adminículo para ilustrar suas
palavras. Realmente assim é. Quando da minha
propaganda para a releição de Senador, encontrei
em fazendas das mais distantes, no Rio Grande do
Norte, um motor em funcionamento, e dez, doze ou
quinze sertanejos ao redor de um aparelho de rádio,
ouvindo as informações do mundo.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Hoje o
homem do campo nos acompanha os atos e
fiscaliza.
O SR. KERGINLALDO CAVALCANTI: –
Supõem saibamos tudo quanto acompanhavam pelo
rádio. Tive que deles, fugir, sabiam muito mais que
eu.
O SR. ABELARDO JUREMA: – O homem do
campo acompanha e fiscaliza nossa atividade. Sem
qualquer demérito para o homem da cidade,
podemos até afirmar que muito difere o
pronunciamento do homem do campo do homem da
cidade. Éste, instruído, deixa-se, contudo levar pela
emoção; vota muito emocionalmente. Um fato novo
modifica inteiramente a fisionomia de um pleito.
Com a eleição do Senador Mozart Lago,
por exemplo, lembro-me do que ocorreu no
Rio de Janeiro, apesar de estar na Paraíba.
Sua excelência era advogado do Senhor Adhemar
de Barros. Não foi permitido o registro do
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seu constituinte, mas, em quinze dias, o Senhor
Mozart
Lago
se
registrou
e
foi
eleito
espetacularmente. Há outros exemplos como o
resultado das eleições passadas, em que o
pronunciamento
do
Distrito
Federal
foi
dividido quase meio a meio entre getulistas e
antigetulistas,
fixando-se
em
dois
polos:
Lacerda – Lutero, sem maior exame dos outros
candidatos que se apresentavam para servir à causa
pública.
O homem do interior, o "coronel", sobretudo
o homem rural que ouve o rádio, emociona-se
pouco com as manifestações do homem da
cidade. Quer saber se a ordem pública está
inalterada, se o Ministro da Guerra está com
fôrça para mantê-la e evitar qualquer baderna. O que
o homem rural quer saber é se, marchando ao
lado das boas causas, não vai sofrer nenhuma
coação, se está do lado bom, do lado direito, se
está marchando dentro da orientação dos seus
chefes, porque o "coronel" recebe orientação dos
homens letrados e a transmite aos seus
comandados, aos seus jagunços, aos seus
lavradores e agricultores.
O SR. CUNHA MELLO: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Com prazer
ouvirei o aparte do nobre Líder do P. T. B.
O SR. CUNHA MELLO: – O "coronel" de hoje
evoluiu muito. Antigamente, limitava-se à atuação
passiva de dar votos para candidatos indicados pelo
chefe político da capital; hoje já tem seu candidato, e
faz reivindicações.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Quando não
é êle próprio que quer defender suas idéias.
O SR. CUNHA MELLO: – Evoluiu, o que,
aliás, é elogiável. O "coronel", hoje, tem
personalidade, já se faz ou indica candidato, o que é
muito justo. Se dá votos, é natural que tenha
candidatos nas regiões que representa e de onde
saem êsses votos.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Agradeço o
aparte do nobre Senador Cunha Mello que me
lembrou fato em auxílio das minhas considerações:
quem
conhece
a
vida
pública
brasileira
de há uns dez anos, sabe que os Conselhos

Municipais eram constituídos das figuras mais
responsáveis da localidade, que não recebiam
nenhum provento pelo seu trabalho de dedicação à
causa pública. Os conselheiros, cidadãos do
comércio, da indústria e da lavoura, coronéis,
homens letrados ou pouco letrados, imprimiam à
vida municipal cunhos de moralidade e austeridade.
Hoje, a coisa está um pouco diferente; mas, àquela
época, era o homem do campo, o homem rural que
integrava os Conselhos Municipais sem nada
receber dos cofres públicos, para prestar serviços
gratuitos à nacionalidade, à comunidade.
Assim, nessas considerações que o grande
órgão "Correio da Manhã" provocou com o seu
editorial, há também outra grande injustiça – aquela
de se relatar o "coronel" como escravocrata ou causa
da escravatura.
Todos sabemos que a escravidão foi
conseqüência da falta de braços; serviu para suprir
as nossas deficiências. Tanto assim que, de absoluta
passou a relativa, em obediência aos processos
normais da evolução social.
Hoje, graças ao Presidente Getúlio Vargas, a
legislação específica liberou inteiramente o
trabalhador. Temos convicção diversa da daquela
época; entretanto, mesmo então a escravização era
muito relativa.
Vivi a minha infância na cidade de Itabaiana,
ao tempo em que não se instituíra ainda a Lei
Trabalhista. Assisti comerciantes reunirem todos os
seus empregados, anualmente, em tôrno de sua
mesa, como se fôssem seus próprios filhos, para
comemorar a data cristã do Natal ou o fim de ano.
Eram
homens
que
abriam
seus
estabelecimentos comerciais de madrugada e os
fechavam à noite, ficando eles próprios à frente dos
negócios, tantas horas quanto seus empregados.
Resolviam, outrossim, problemas familiares dos seus
servidores. Um empregado, há uns dez ou quinze
anos, para se casar, pedia autorização ao patrão.
Não era a escravidão no sentido de anulação
completa da personalidade, mas a ascendência do
pátrio poder do homem experimentado, de exemplos
morais inatacáveis, que se fazia sentir dentro das
comunidades, pelo prestígio da formação, quer
intelectual, cívica ou moral.
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O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Era
um problema de civilização. Como Vossa Excelência
sabe, a organização do trabalho é conquista da
civilização. A evolução social criou e desenvolveu a
necessidade da limitação das horas de labor. Quanto
à escravidão, não se pode atirar pedras ao "coronel
brasileiro". Não só no Brasil houve escravatura;
existiu, também, noutros países. Em tôda parte,
onde a terra impôs a necessidade do trabalho braçal,
de acôrdo com a idéia da época, foi mister essa
mancha negra – a escravidão. Não podemos
analisar os fatos isolando-os do todo. Temos que
examiná-los no tempo e no espaço; sem isso, os
conceitos sociológicos falhariam. Não critico
ninguém – permita-me o nobre colega que o diga –
mas é a realidade.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Lembro ao nobre orador estar
terminado o tempo de que dispunha.
O SR. ONOFRE GOMES (pela ordem): –
Senhor Presidente, peço a V. Exa. consulte o
Plenário sôbre se consente na prorrogação
regimental da hora do Expediente, para que o nobre
Senador Abelardo Jurema conclua seu belíssimo
discurso.
O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de
ouvir o Requerimento formulado pelo 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.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Senhor
Presidente, Senhores Senadores, agradeço a
generosidade do Senado e a bondade do nobre
colega, Senador Onofre Gomes.
Caio Prado Júnior, no seu livro "Retrato do
Brasil", diz, com muita propriedade, que "o homem
brasileiro
fixando
as
bases
centrais
da
nacionalidade, realizou-se, tornando real o destino
nacional"; e acrescenta: "através da sua atividade no
campo, pôde chegar a participar do domínio das
cidades entregues nos mercados, ao comércio o, de-

pois, pela sua consistência, conseguiu o domínio das
posições políticas naturalmente, sem qualquer
esfôrço fora da lei".
Diz Caio Prado Júnior em "Formação do Brasil
Contemporâneo" que êsses homens rurais que se
isolaram, passaram a constituir elementos de
decisão do próprio poder do Estado. Sabem todos,
que antes da época industrialista, a Nação possuía
dois campos: o rural e o urbano. Este último sem
aquela
unidade
de
pronunciamento.
Eram
comerciantes que viviam de suas atividades, sem
qualquer rumo ou objetivo político, ao passo que o
homem do campo, foi formando uma geração que,
aos poucos, se transplantou para as cidades e
começou a constituir a classe dominante que aí está,
através dos vários ramos em que hoje se
desenvolve: a indústria, a pecuária, a lavoura e
comércio.
Alberto Tôrres, classificando devidamente o
homem rural brasileiro, diz:
"Serviu de base moral e psicológica para a
formação do Brasil como Nação e lhe proporcionou a
unidade nacional, já realizada na geografia e na
tradição – uniformidade de sentimentos, de usos, de
crenças, de línguas".
Foi o homem rural brasileiro quem levou ao
interior do Brasil as noções da religião cristã, ainda
hoje a base de nossa formação moral; foi o homem
rural brasileiro quem levou para o interior as noções
agrícolas, que, ainda hoje, presidem as nossas
atividades naturais; foi o homem rural brasileiro,
quem introduziu, no interior, um contrato com os
gentios, com os escravos e quantos sob suas
ordens, sua crença, sua língua, seus usos e
costumes.
Não pode, pois, o Brasil de hoje isolar a figura
do "coronel" do homem rural; nem esquecer tôdas as
suas reivindicações, por mais altas que sejam. Não
prego, jamais preguei, o domínio do iletrado sôbre o
letrado; mas quero fazer justiça àqueles que
realizaram as bases da nacionalidade brasileira.
No Parlamento e em tôdas as esferas de
comando da Nação, ai do homem público que não se
ajustar a essa realidade, que parte do nossos campos às
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nossas fábricas, englobando todo êsse conjunto de
ANEXO AO PARECER Nº 772, DE 1957
atividades que dão sentido político à vida brasileira.
(Muito bem! Muito bem! Palmas. O orador é
Redação Final da emenda do Senado
cumprimentado) .
ao Projeto de Lei da Câmara número 94,
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à:
de 1956, que autoriza a emissão de selos
postais
comemorativos
da
fundação
do
ORDEM DO DIA
Município
de
Quixadá,
no
Estado
do
Ceará.
Continuação da votação em discussão única
Ao Projeto (Emenda nº 1).
da Redação Final da emenda do Senado ao Projeto
1) Acrescente-se, como 2º, o seguinte
de Lei da Câmara número 94, de 1956, que autoriza
a emissão de selos postais, comemorativos da artigo:
"Art. 2º É o Poder Executivo, igualmente,
fundação do Município de Quixadá, no Estado do
Ceará (redação oferecida pela Comissão de autorizado a emitir, pelo mesmo Ministério,
uma série de selos postais comemorativos
Redação, em seu Parecer nº 772, de 1957).
do centenário do nascimento de Pedro
O SR. PRESIDENTE: – Os Senhores Velho de Albuquerque Maranhão".
Senadores que a aprovam queiram permanecer
2) O artigo 2º passará a 3º.
sentados. (Pausa).
O SR. PRESIDENTE: – Designo o Senhor
Está aprovada.
Fausto Cabral para acompanhar o estudo da
O SR. JURACY MAGALHÃES (pela ordem): emenda do Senado.
– Senhor Presidente, requeiro verificação da
votação.
Votação,
em
discussão
única,
do
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à Projeto de Lei da Câmara número 110,
verificação requerida pelo nobre Senador Juracy de 1957, que concede isenção de direitos
Magalhães.
aduaneiros de importação para a penicilina
Queiram levantar-se os Senhores Senadores injetável, importada até 31 de dezembro
que aprovam a Redação Final. (Pausa).
de 1947; tendo Pareceres favoráveis, sob os
Queiram sentar-se os Senhores Senadores números 737 a 739, de 1957, das Comissões:
que a aprovam e levantar-se os que a rejeitam.
de Constituição e Justiça; de Economia; de
Manifestaram-se pela aprovação 31 Senhores Fianças.
Senadores. Não há voto em contrário. Com o
Presidente, 32.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o
Está aprovada a Redação Final.
Projeto.
Vai à Câmara dos Deputados a Redação
O
SR.
JOÃO
VILLASBOAS
(para
Final, constante do seguinte:
encaminhar a votação): – Senhor Presidente,
o
Projeto
em
votação
refere-se
à
PARECER Nº 722, DE 1957
concessão
de
isenção
de
direitos
aduaneiros para importação de penicilina
Redação Final da emenda do Senado ao injetável, entrada no País até 31 de dezembro de
1947.
Projeto de Lei da Câmara, número 94, de 1956.
Como sabe o Senado, àquele tempo,
(Relator: Sr. Mourão Vieira).
pouco depois de descoberta a penicilina,
A Comissão apresenta a Redação Final (fl. anexa), não havia no País laboratórios capazes de
da emenda do Senado ao Projeto de Lei número 94, de produzir o antibiótico em quantidade necessária
1956, originário da Câmara dos Deputados.
às nossas exigências. Houve, então, por
Sala das Comissões, em 16 de agôsto de 1957. – bem
o
Presidente
da
República
baixar
Ezechias da Rocha, Presidente. – Mourão Vieira, Relator. decreto-lei, isentando de direitos de importação
aquêle produto.
– Sebastião Archer. – Mário Pôrto. – Abelardo Jurema.
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Essa providência foi tomada nos anos de 1944
de 1945, passando o medica-mento a ter ingresso no
País, independentemente de pagamento do impôsto,
até 1957.
Com o advento da organização constitucional
do Brasil, com a votação e promulgação da
Constituição
vigente,
compreenderam
ou
interpretaram as autoridades aduaneiras que a
vigência de tais Decreto-leis estava superada,
devendo ser cobrados impostos sôbre a penicilina,
como ocorre com os outros medicamentos
importados.
Foi então, Senhor Presidente, que os
importadores de penicilina, ao receberem suas
encomendas, e intimados a cumprir a obrigação
fiscal, recorreram para o Senhor Presidente da
República.
Para a interposição dos recursos, porém, foi
mister assinassem os importadores, nas Alfândegas,
termos de responsabilidade, pelos quais se
comprometiam ao pagamento do impôsto devido,
caso não obtivessem o cancelamento pela
autoridade competente, na oportunidade o
Presidente da República.
Ante a dúvida de despachar o recurso dos
importadores, atendendo-lhes a solicitação ou
negando-lhes o direito que pleiteavam, com
fundamento nos Decreto-leis, de 1944 e 1945,
submeteu o Chefe do Executivo o caso à decisão do
Congresso Nacional.
O Senhor Presidente da República, em
mensagem à Câmara dos Deputados, expôs as
razões determinantes daqueles recursos e solicitou o
pronunciamento do Congresso, a fim de manter a
isenção concedida pelo Govêrno, que plenamente se
justificava, pela inexistência, na oportunidade da
importação, de produto em quantidade suficiente
para atender à população brasileira.
A providência foi tomada, pelo Chefe do
Executivo, ainda em 1946, através da Mensagem
número 254.
Submetido o assunto à Câmara dos
Deputados, as diferentes Comissões manifestaramse favoráveis ao cancelamento do impôsto e,
portanto,
ao
levantamento
do
têrmo
de
responsabilidade, assinado pelas importadoras.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Permito-me lembrar ao nobre orador
que o tempo está a terminar.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Vou concluir,
Senhor Presidente. É de estranhar que Mensagem
datada de 1946 só chegasse ao conhecimento do
Senado em 1957, isto é, onze anos decorridos. Sem,
todavia, procurar as razões da demora, penso que
devemos aprovar o Projeto, por ser justo e consultar
o interesse público. (Muito bem).
O SR. JURACY MAGALHÃES (para
encaminhar a votação) *: – Senhor Presidente,
aprecia, neste instante, o Senado, o Projeto de Lei
da Câmara, número 110, de 1957, que concede
isenção de direitos aduaneiros de importação para a
penicilina injetável, importada até 31 de dezembro de
1947.
Tramitou a proposição pelas Comissões de
Constituição e Justiça, de Economia e de
Finanças. Na primeira, obteve parecer favorável,
sendo Relator o nobre Senador Lourival Fontes,
na Comissão de Economia o Projeto também
foi aprovado por unanimidade, acompanhando
o parecer do ilustre Senador Carlos Lindenberg,
do Espírito Santo; e na de Finanças, ainda
foi aprovado acompanhando o parecer do
nobre Senador Ary Vianna, também do Espírito
Santo.
Em geral, os pareceres fundamentam o pedido
de aprovação do Projeto no fato de terem os
Decreto-leis números 6.686, de 13 de julho de 1944,
7.405, de 24 de março de 1945, e 8.106, de 16 de
outubro de 1945, do govêrno provisório, isentado do
impôsto de importação e taxas aduaneiras a
penicilina importada para atender às necessidades
nacionais.
Diz-se mais, nesses pareceres, que era
intenção do govêrno provisório prorrogar o prazo,
para que as firmas importadoras gozassem do direito
dessa isenção, mas que o Govêrno constitucional
eleito entendeu que, já se tendo restabelecido a vida
democrática do País, não caberia mais ao Executivo
baixar Decreto-lei com o mesmo objetivo dos
anteriores.
Assim, usou o Executivo do processo
constitucional de enviar Mensagens ao parlamento,
pedindo, em cada caso, a concessão da isenção
pleiteada.
_________________

* Não foi revisto pelo orador.
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A primeira Mensagem do Executivo converteuse no Projeto número 254, de 1946, que atribuía o
favor da isenção a determinada firma. Várias outras
Mensagens chegaram ao Parlamento pedindo favor
semelhante. Enquanto isso, o Ministério da Fazenda
ia concedendo às firmas interessadas o direito de
importar penicilina, sem pagar direitos, assinado um
termo de responsabilidade.
Essa praxe, Senhor Presidente, vem sendo
seguida em casos semelhantes. Apesar de nenhuma
das Comissões ter lançado vista percuciente para
um aspecto dessas importações assim procedidas,
desejo, nesta hora, pedir ao Plenário atenção
especial para o seguinte fato:
As firmas que realizam importações, na
expectativa de um Projeto de Lei em tramitação no
Congresso, vendem a sua mercadoria cobrando do
consumidor os direitos aduaneiros que pagarão ou
não. Sai, portanto, da economia nacional a quantia
equivalente a um impôsto que as firmas, afinal, não
efetuam, e com isso obtêm um lucro acrescido à
custa do pobre e escalpelado consumidor nacional.
É preciso, Senhor Presidente, pôr têrmo a
êsse processo, que nem sempre é usado com
honestidade. Conhecemos o caso ruidoso de uma
firma que procurou obter no Projeto de Reforma das
Tarifas um favor consagratório da isenção de
importação de que já vinha gozando, para, à sombra
dêsse dispositivo, ainda em Projeto, conseguir novas
importações de favor do Ministério da Fazenda.
É o conhecido caso da cassiterita. A firma
importava cassiterita, mediante simples assinatura
de têrmo de responsabilidade, cobrava de seus
consumidores o impôsto que não pagava ao Erário, e
prolongava indefinidamente êsse favor, sempre
gozando da complacência das autoridades
alfandegárias.
Neste instante, quero pedir a atenção especial
do Senado para a gravidade da permanência dessa
prática indevida. Fizeram as firmas importações sem
pagamento de direitos, à sombra de uma simples
Mensagem ou mesmo de um Projeto em tramitação.
O
SR.
PRESIDENTE
(fazendo
soar os tímpanos): – Lamento comuni-

car ao nobre orador que está esgotado o tempo de
que dispunha.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Também eu
lamento, Senhor Presidente, que o meu tempo esteja
esgotado; acre-dito, porém, que a advertência que
faço ao Senado há de permitir, pelo menos, que
Projetos desta natureza tenham uma tramitação
mais rápida, para que, afinal, quando o Senado
aprovar isenções de tal ordem, não tenham as firmas
oportunidade de lucrar duplamente, sempre à custa
do consumidor brasileiro.
Por essa razão, Senhor Presidente, votarei em
Plenário contra o Projeto, não porque entenda que,
em última instância, as firmas não tenham o direito
de pleitear o que pleiteiam, mas como um protesto
contra essa sangria a mais que se faz no pobre
consumidor nacional. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o Projeto.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
O SR. JURACY MAGALHÃES (pela ordem):
– Senhor Presidente, requeiro verificação da
votação.
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
verificação da votação, requerida pelo nobre
Senador Juracy Magalhães.
Queiram levantar-se os Senhores Senadores
que aprovam o Projeto de Lei da Câmara número
110, de 1957. (Pausa).
Queiram sentar-se os Senhores Senadores
que aprovaram o Projeto e levantar-se os que o
rejeitam. (Pausa).
Votaram a favor 31 Senhores Senadores e
contra, 2.
O SR. JURACY MAGALHÃES (pela ordem):
– Senhor Presidente, pediria de Vossa Excelência a
gentileza de fazer a conferência no número dos
Senhores Senadores.
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se repetir a
verificação da votação.
Queiram levantar-se os Senhores Senadores
que aprovam o Projeto de Lei da Câmara, número
110, de 1957. (Pausa).
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Queiram sentar-se os Senhores Senadores que
1) Para inquéritos e pesquisas – Cr$
aprovaram o Projeto, e levantar-se os que o rejeitam. 300.000,00.
Restabeleça-se Cr$ 400.000,00.
(Pausa).
Votaram a favor do Projeto 30 Senhores
EMENDA Nº 2
Senadores e contra, 2.
O Projeto está aprovado.
Custeio.
É o seguinte o Projeto aprovado, que vai à
Pessoal Civil.
sanção:
Salários de Contratantes.
Aumente-se para Cr$ 458.000,00.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o
Nº 110, DE 1957
Projeto.
Os Senhores que o aprovam queiram
(Nº 287-C-46-47, na Câmara dos Deputados)
permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Concede isenção de direitos aduaneiros de
O SR. JURACY MAGALHÃES (Pela
importação para a penicilina injetável, importada até ordem): – Senhor Presidente, peço verificação da
31 de dezembro de 1947.
votação.
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
verificação
da votação requerida pelo nobre
O Congresso Nacional decreta:
Senador
Juracy
Magalhães.
Art. 1 º É concedida isenção de direitos
Queiram
levantar-se
os Senhores Senadores
aduaneiros de importação para a penicilina injetável,
que
aprovam
o
Projeto
de
Lei da Câmara número
importada até 31 de dezembro de 1947.
142,
de
1957.
(Pausa).
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data
Queiram sentar-se os Senhores Senadores
de sua publicação, revogadas as disposições em
que
aprovaram
o Projeto e levantar-se os que o
contrário.
rejeitam. (Pausa).
Votação, em discussão única, do Projeto
Votaram a favor 33 Senhores Senadores.
de Lei da Câmara, número 142, de 1957,
Não há voto contra.
que estima a Receita e fixa a Despesa da União para
Está aprovado o Projeto.
o exercício financeiro de 1958 – Anexo número 3 –
É o seguinte o Projeto aprovado, que vai à
Órgãos Auxiliares – Subanexo – 3.02 – Conselho
Comissão de Finanças, para Redação Final:
Nacional de Economia; tendo Pareceres favoráveis,
sob números 722 e 777, de 1957, da Comissão
PROJETO DE L E I DA CÂMARA
de Finanças, ao Projeto e às emendas de
Nº 142, DE 1957
Plenário.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação as
(Projeto nº 2.620-B, de 1957, na
emendas.
Câmara dos Deputados)
Os Senhores Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Estima a Receita e fixa a Despesa da União
Estão aprovadas.
para o exercido financeiro de 1958. – 3.02 –
São as seguintes as emendas aprovadas:
Conselho Nacional de Economia.
EMENDA Nº 1
Custeio.
Encargos Diversos.
Reaparelhamonto e desenvolvimento
programas, serviços e tratados específicos.

(Publicado em Suplemento).
O SR. JURACY MAGALHÃES (pela ordem):
– Senhor Presidente, desejaria saber se foram
de aprovados unânimemente, como o Projeto, as
emendas de Plenário.
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O SR. PRESIDENTE: – As emendas
foram postas em votação, como manda o
Regimento, em primeiro lugar, e foram aprovadas
pela unanimidade dos Senhores Senadores
presentes. V. Exa. não solicitou verificação dessa
votação. Pôsto em votação, o Projeto logrou também
aprovação. Havendo V. Exa. solicitado verificação da
votação, a ela se procedeu, confirmando a
aprovação por unanimidade dos Senhores
Senadores presentes.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Agradeço o
esclarecimento, Senhor Presidente.
Votação, em discussão única, do Projeto
de Lei da Câmara, número 246, de 1956,
que autoriza o Poder Executivo a mandar estudar,
projetar, orçar e construir as obras de
melhoramentos e equipar os portos de Itacoatiara, no
rio Amazonas, e São Paulo de Olivença e Fonte Boa,
no rio Solimões, no Estado do Amazonas; tendo
Pareceres favoráveis, sob números 731 a 733, de
1957, dos Comissões: de Constituição e Justiça; de
Transportes, Comunicações e Obras Públicas; e
de Finanças.
O SR. JURACY MAGALHÃES (para
encaminhar a votação) *: – Senhor Presidente, vai
votar o Senado o Projeto de Lei da Câmara, número
246, de 1956. Tramitou pela Comissão de
Constituição e Justiça, recebendo do Relator, o
nobre Senador Benedicto Valladares, parecer,
acompanhado pela unanimidade da Comissão,
considerando-o constitucional e recomendando-o à
aprovação, pois importava simples autorização ao
Executivo, sem despesas novas.
Na Comissão de Transportes, Comunicações
e Obras Públicas, o ilustre Relator, Senador Neves
da Rocha, meu eminente companheiro de
representação do povo baiano nesta Casa, deu,
também parecer favorável, acompanhado pela
unanimidade de seus colegas.
Tive oportunidade de, há pouco tempo, visitar
a Amazônia e verificar a deficiência do
aparelhamento dos portos naquele longínquo,
grande e futuroso Estado brasileiro. As despesas deter-

minadas para melhorar as condições de vida do
homem amazonense devem ser recebidas com boa
vontade por esta Casa. Essa autorização é ainda de
autoria do ex-Deputado Paulo Nery que, neste
momento, se prepara para disputar, no interno pleito,
o Govêrno da sua terra natal.
A Amazônia, que tinha situação de
desequilíbrio econômico, dependente que era quase
exclusivamente da colheita e exportação da
borracha, tem hoje orçamento proporcional de cêrca
de setecentos milhões de cruzeiros. Não mais
apenas a borracha contribui como fator decisivo para
a riqueza da terra e o bem-estar do homem.
A juta, que quase nivela em valor a produção
da borracha, exerce influência poderosa no equilíbrio
econômico regional. Nem sempre os poderes
públicos oferecem ao caboclo amazonense, que
conseguiu criar tal riqueza, a indispensável
assistência material e moral.
Tive ocasião de conversar com muitos
produtores de juta que não sabiam que fazer, pois já
a crise de superprodução ameaçava tragar os seus
esforços patrióticos.
É preciso que o Govêrno, assim como
estabeleceu um plano de assistência para o café e o
cacau, o faça em relação à juta.
Tive ensejo de trocar idéias com elementos do
comércio do Amazonas e do Pará e admiti que a
solução razoável seria o Govêrno Federal assegurar
preço mínimo para a produção àqueles que tivessem
tradição no ramo.
A simples adoção de tal medida, implica quase
sempre, no estímulo à produção, e se a juta já tem
que enfrentar a ameaça de superprodução, não seria
justo viesse o Govêrno aumentar a aflição do aflito.
Assim, depois de conceder êsse preço mínimo, havia
de fiscalizar a execução da medida, para que outros
elementos, que se lançassem à produção de juta,
não o fizessem baseados na providência
governamental. Apenas aqueles produtores, que já
tinham tradição no ramo, deviam receber a
assistência do Govêrno na fixação e no recebimento
do preço mínimo.
Parecia-me
seria
esta
uma
linha
geral de amparo que propiciaria ao bravo

– 860 –
caboclo amazonense a justa remuneração pelo seu
trabalho.
Não sómente a borracha e a juta, entretanto,
influem, hoje, na riqueza econômica do Amazonas. A
castanha representa, ainda, parcela ponderável na
produção daquele Estado, além dos fixadores de
perfumes, que vêm daquela floresta inesgotável de
"benesses" para a. Nação Brasileira.
Senhor Presidente, conceder a essa gente
que, vencendo dificuldades inenarráveis do
ambiente, consegue realizar uma produção
econômica, é prestar homenagem ao esfôrço
brasileiro pela fixação do homem à terra; mais do
que isso é assegurar melhor produtividade ao
trabalho dos amazonenses.
A
rêde
fluvial
do
Amazonas
está
desaparelhada de meios de transporte, assim como
se encontra desprovida de portos. O Projeto, se
merece alguma restrição é porque infelizmente se
destina a atender a um aspecto particular da
economia da grande e abandonada região brasileira,
pois tôdas essas proposições deviam constituir um
só sistema visando dar execução efetiva ao Plano de
Valorização Econômica da Amazônia.
Desde que, no entanto, o atual Govêrno da
República não é capaz de realizar, impessoalmente
e acima de interêsses regionais, um plano de alta
envergadura, não retarde o Senado a aprovação
dêste Projeto e conceda ao povo amazonense
elementos indispensáveis para que os seus portos
sejam melhor aparelhados.
Com estas palavras, Senhor Presidente, – vejo
que V. Exa. vai fazer soar o gongo – termino minhas
considerações. Creio ter mostrado à Casa a
conveniência da aprovação dêste Projeto, o que
também faço como homenagem à operosa bancada
amazonense com assento neste Plenário. (Muito
bem; muito bem).
O
SR.
DANIEL
KRIEGER
(para
encaminhar a votação) *: – Senhor Presidente,
Senhores Senadores, entre os deveres fundamentais
do
Governo,
encontra-se
em
plano
destacado, aquêle que visa à abertura de vias de co_________________

* Não foi revisto pelo orador.

municação e são diversas: ferrovias, rodovias, fluvial
e marítima.
Os rios, já afirmou alguém, são as estradas
que caminham, devem portanto, ser explorados
convenientemente, porque é o meio mais barato de
transporte. Nosso País carece, indiscutìvelmente, de
transporte barato, para fazer circular sua riqueza e
propiciar o seu desenvolvimento a grande aspiração
de todo o nosso povo.
A
Constituição
estabeleceu
a
verba
compulsória de 3 por cento para que a Amazônia se
desenvolva prodigalizando, ao mesmo tempo, o
progresso dessa desconhecida região.
O Projeto em votação visa a incluir na
Despesa ordinária da Nação, êsse novo encargo.
Concordo, Senhor Presidente e Senhores
Senadores, com essa despesa extra da União, não
só em homenagem à valorosa representação do
grande Estado do Amazonas que sempre defende
com tanto calor e com tanto brilho as reivindicações
daquela unidade federada, como também porque
entendo que o desenvolvimento de uma região
inexplorada interessa principalmente à União.
Os magníficos Estados do Amazonas, Pará e
todos os que se situam no Vale do Rio Amazonas,
são potencialmente, ricos em tudo. Devemos
propiciar a exploração dessas grandes riquezas,
para trazê-las à comunhão nacional, a fim de que
redundem em benefício de todos e não permaneçam
isoladas e inexploradas nessa bela região.
Senhor Presidente, o pôrto que vai situar-se –
como diz o brilhante Relator, Senador Neves da
Rocha, – na segunda cidade do Amazonas, no baixo
Amazonas, cidade importante por sua riqueza e
população, não é mercê que a União Federal faz ao
grande Estado; é serviço que presta a todos os
brasileiros, possibilitando o desenvolvimento e a
riqueza dessa vasta e inexplorada região do
Brasil.
O Amazonas, que hoje aparece na economia
do Brasil como uma grande esperança, pelo seu
lençol petrolífero, que esperamos seja inesgotável
nas suas reservas, tem direito à assistência
indiscutível do Govêrno.
Dê-se a essa região o pôrto de
que necessita, apliquem-se-lhes verbas pa-
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ra que, do abandono em que estão, se possa criar a
riqueza indispensável ao bem-estar social dos
brasileiros.
Apoiando o Projeto, estamos certos de prestar
valioso serviço à Nação, promovendo-lhe o
desenvolvimento, como fator de prosperidade e
grandeza.
Pode o ilustre líder amazonense, nesta Casa
ter a consciência de que sempre estaremos a favor
das proposições que visarem ao soerguimento da
economia de sua terra natal, que, apesar de afastada
do centro do País, se acha permanentemente no
coração dos brasileiros.
A União Democrática Nacional, com calor e
emoção, pede a aprovação do Projeto, que tão bem
atende às necessidades daquele Estado e às
aspirações da sua generosa gente. (Muito bem).
O SR. CARLOS SABOYA (para encaminhar
a votação) *: – Senhor Presidente, Senhores
Senadores, recordo-me, neste instante, da minha
infância. Quanto orgulho pulsava no meu coração por
sentir-me filho de uma terra que tem um rio e um
Estado como o Rio Amazonas e o Estado do
Amazonas!
Lá, Senhor Presidente, se iniciou a vida
econômica da Nação. As primeiras divisas, os
primeiros saldos favoráveis de nossa balança
comercial com o exterior, vinham da exportação da
borracha. Tão forte, realmente, era essa produção
que gerou uma época não repetida na história
econômica do País.
O papel-moeda, então, valia mais do que o
próprio ouro; era preferido, porque o depósito que lhe
lastreava a emissão pesava mais que os mil réis de
metal equivalentes.
O Amazonas, êsse Amazonas misterioso,
penetrando no qual no dizer de um naturalista, temos
a impressão de que o mundo ali começou, tão forte,
tão vibrante, tão exuberante é a sua natureza, parece
guardar para si seus tesouros, porque é uma região
ceifadora de vidas.
Senhor Presidente, êste Projeto é bisantino.
Não considero homenagem ao Amazonas votarmos
proposição dessa natureza. Outros tantos que
prevêm verbas, com objetivo real, não são exe__________________

* Não foi revisto pelo orador.

cutados. Trata-se de mera autorização ao Poder
Executivo, que realizará a obra se quiser, se não
quiser, nada fará... Não há verba, não há dinheiro,
e sem verba, sem dinheiro, nada se faz neste
País.
Talvez o nobre Deputado autor da
proposição haja tido simplesmente o desejo de
alertar a memória do Sr. Presidente da República
e dos membros do Poder Executivo, para a
existência de uma região chamada Amazônia. Sua
Excelência, o Chefe da Nação, profundo
conhecedor da economia e da geografia brasileira,
que já esteve naquela zona em propaganda
eleitoral e por ocasião da visita aos poços
petrolíferos, sabe que ela é uma riqueza latente. A
despesa de um poço não se pode comparar com a
de uma ferrovia ou uma rodovia. São
empreendimentos que têm rentabilidade; que
pagarão depois ao País, através da movimentação
de recursos, tudo quanto ali se despendeu, porque
tôdas as vêzes em que circula mercadoria,
acompanha-a o cruzeiro e quando isso acontece,
deixa para o Município, para o Estado e para a
União, pequena parcela, que o povo paga com o
seu suor, sacrifício e trabalho, para a manutenção
dessa máquina administrativa que forma o
Govêrno da República.
Assim, Senhor Presidente, numa terra
em que se diz existir dinheiro demais, haver
inflação, o Govêrno, pelas repartições federais,
estaduais e municipais arrecada a totalidade
de dinheiro circulante em sete meses de um
ano!
Quando o Govêrno paga um pouco, êle
começa a ser um elemento vital da economia da
Nação, no próprio Estado, porque quanto mais
circularem
as
riquezas,
constituídas
pelas
mercadorias que embarcam e desembarcam, mais
enriquece a Nação.
É pena, Senhor Presidente, não efetuarmos
as entregas a firmas particulares como no
pôrto
de
Santos,
em
que
o
Govêrno,
através do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico, financiasse os particulares que,
desejosos de contribuir com sua energia e seu
desprendimento, para o progresso da Nação, se
aventurassem à exploração de portos dessa
natureza.
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O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Lembro ao nobre orador que dispõe de
apenas dois minutos para o término de sua oração.
O SR. CARLOS SABOYA: – Senhor
Presidente, obrigado a V. Exa. pela advertência.
A respeito do estatismo, discute-se muito,
hoje, no Brasil, se se devem entregar a emprêsas
particulares certos e determinados serviços,
realizados pela União. Acham haver necessidade de
se manter a livre iniciativa particular, sob certos
aspectos, perfeitamente aceitável.
Acontece
que
os
grandes
trustes
internacionais procuram geralmente sufocar a
iniciativa dos pioneiros e pequenos, dos que não
dispõem de grandes somas nem de proteção.
É como se fechássemos um leão e um gato na
mesma jaula e aconselhássemos ao gato que se
defendesse do leão.
Evidentemente, o gato representa o pequeno
produtor; o leão, o truste.
É preciso que o Govêrno intervenha no sentido
de evitar que o leão engula o gato; mas, no Brasil,
quando o Govêrno faz intervenção desta natureza,
acaba comendo o gato e o leão também. (Riso).
Emprêsas existem, Senhor Presidente, que ao
passar das mãos do particular para a União,
transformam-se
em
órgãos
tremendamente
deficitários, porque não guardam certa harmonia
entre a receita e a despesa.
Aumenta-se a despesa sem se pensar na
receita.
No universo todo existe harmonia. Se
analisarmos a própria lição da natureza, do mundo,
verificaremos que existe simetria, leis imutáveis,
harmonia, inclusive entre a atração e a repulsão,
entre o nascer e o pôr do sol, entre o crescer da
planta e o correr do rio para o mar.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Pondero ao nobre orador que está
esgotado o tempo de que dispunha.
O SR. CARLOS SABOYA: – Senhor
Presidente, vou terminar.
O homem não aprende a lição da natureza e
perturba, nos seus movimentos e ações, a vida da
própria nação.

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Peço a Vossa Excelência que conclua
suas considerações, pois a Mesa já concedeu dois
minutos de tolerância.
O SR. CARLOS SABOYA: – Senhor
Presidente, nestas condições, concluo meu
raciocínio, declarando que voto contra o Projeto,
mas, a meu ver, êsse Projeto, ou coisa alguma, é o
mesmo. Não vale absolutamente nada. É um Projeto
bisantino, inexpressivo, que autoriza, mas não
autoriza coisa nenhuma, porque, afinal de contas,
nada do que dispõe terá efeito. (Muito bem).
O SR. FRANCISCO GALLOTTI (para
encaminhar a votação) *: – Senhor Presidente, com
pesar venho colaborar na obstrução que faz a U.D.N.
aos trabalhos do Senado.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Tem
obstruído com muito brilhantismo.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Essa
obstrução nos dá oportunidades agradáveis como as
de momentos antes, quando ouvimos a palavra, em
brilhantes orações, dos ilustres Senadores pela
Bahia, Rio Grande do Sul, Ceará e Mato Grosso.
Mas, quem não nos dirá que a maior parte dos
habitantes heróicos do longínquo Estado do
Amazonas não se deixará, amanhã, embair pelo
cântico de que, nesta Casa, apenas os
representantes da União Democrática Nacional
defenderam o interêsse da terra amazonense?
Quero declarar, pois, em meu nome pessoal
principalmente – e julgo interpretar o pensamento de
todos os companheiros da Maioria – que não é com
menor ardor, nem com menos patriotismo e
entusiasmo que nós, da Maioria, também damos
nosso apoio a êsse Projeto...
O SR. CARLOS SABOYA: – Muito bem.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – ...para que
o Amazonas sinta que o Senado, na sua
unanimidade e não sòmente pela palavra dos
representantes da U.D.N., acompanha com interêsse
a grandeza e o progresso daquele rico pedaço de
terra brasileira.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – O Senador
Benedicto Valladares está fazendo escola na sua
manha.
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O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Era o que
eu tinha a dizer, Senhor Presidente. (Muito bem!).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o Projeto
de Lei da Câmara número 246, de 1956.
O
SR.
JOÃO
VILLASBÔAS
(para
encaminhar a votação) *: – Senhor Presidente,
ninguém deixará de reconhecer o interêsse não
sòmente do Estado do Amazonas mas o interêsse
nacional, na realização das obras a que se refere o
Projeto de Lei da Câmara número 246, ora em
votação.
Pretende-se que se projete, orce a construção
de obras de melhoramento e equipamento dos portos
de Itacoatiara, no Rio Amazonas, e São Paulo de
Olivença e Fonte Boa, no Rio Solimões, Estado do
Amazonas. São obras de absoluta necessidade para
a região, e, conseqüentemente, para o País.
Entre os problemas de interêsse nacional,
porque relativos ao desenvolvimento da economia do
País, ocupa, indiscutìvelmente, o primeiro lugar o de
transporte. Quando Ministro da Fazenda o Deputado
Horácio Láfer. Sua Excelência, regressando de
viagem aos Estados Unidos, declarou à Imprensa
que o objetivo de sua visita ao grande país
americano fôra obter empréstimo que seria aplicado
primacialmente no desenvolvimento dos nossos
meios de transporte.
Encontrava-me em Paris, e não pude deixar de
dirigir carta em que cumprimentava Sua Excelência,
pela iniciativa, e ressaltava que o desenvolvimento
da economia nacional dependia, primordialmente, de
melhorarmos as condições do transporte.
A meu ver, o Projeto de Lei da Câmara
número 246, de 1956, reveste-se de grande justiça e
reclama aprovação do Congresso Nacional.
Devo, entretanto, assinalar que seu artigo 2º
manda que as despesas de estudo e de elaboração,
de que trata o artigo anterior, corram por conta da
verba global do Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais, consignada no Orçamento para êsse
fim.
Estranho, Sr. Presidente, que a verba
atribuida à execução das obras a que se
__________________

* Não foi revisto pelo orador.

refere o projeto não seja incluída naquela destinada
à Valorização da Amazônia.
Sabe o País que entre os atos meritórios do
Presidente Vargas há que pôr em relêvo a Marcha
para o Oeste. A idéia, lançada por S. Exa., da
"marcha para o Oeste", como também a da
valorização da região amazônica.
Célebre se tornou, no Norte do País, a oração
que pronunciou, certa vez, em Manaus e foi
denominado "discurso do Rio Amazonas". Daí surgiu
o esfôrço dos homens daquela região, estendendose aos estados do Pará, Maranhão, Mato Grosso e
Goiás. Pugnavam os políticos e homens dedicados
aos interêsses da Amazônia para tornar realidade a
pregação de Vargas e aproveitar as prodigiosas
riquezas da terra. Inscreveram, então, os
Constituintes de 1946 na Carta Magna do País
aquela verba de 3% sôbre a renda total da União, a
fim de ser aplicada, durante 20 anos, mediante plano
prèviamente elaborado, na valorização da região
amazônica.
Já é considerável a soma alcançada pela
arrecadação e atribuída àquele propósito. E' de
estranhar, pois, que medida tão importante, como a
contida no projeto, não esteja incluída no Plano da
Valorização da Amazônia, com dotação muito mais
ampla de que aquela que pode fornecer a rubrica
orçamentária para o Serviço de Portos, Rios e
Canais do País.
Até agora, Sr. Presidente, a verba destinada à
Valorização da Amazônia não tem tido aplicação
regular, racional. Além dos planos estabelecidos pela
Superintendência da Valorização da Amazônia, que
servem de base à proposta orçamentária
anualmente enviada por aquela Superintendência
à Presidência da República e por esta ao
Congresso Nacional, para estudo e deliberação,
grande parte da verba arrecadada é posta à
disposição dos representantes dos Estados
compreendidos na região, para que, por meio de
emendas, atendam às necessidades das suas
respectivas unidades.
Apesar
de
volumosa
verba,
que
anualmente aumenta, com o crescimento
vegetativo da Receita nacional, os planos
estabelecidos
pela
Superintendência,
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bem como as emendas oferecidas pelos
representantes dos estados compreendidos na
região
amazônica,
não
tratam,
entretanto,
precisamente de obras dessa natureza, tão
necessárias ao desenvolvimento do Estado do
Amazonas e tão ansiosamente reclamadas pela
população local.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Lembro ao nobre orador que o tempo
de que dispõe esta a terminar.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Concluirei, Sr.
Presidente.
Embora estranhando que a proposição não se
enquadre nas dotações específicas para a região
amazônica...
O SR. CARLOS SABOYA: – E' projeto apenas
de homenagem.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – ...e procure
valer-se das exíguas verbas orçamentárias para
estudos e construção de portos no País, não posso,
Senhor Presidente, deixar de dar-lhe meu voto, certo
de que venho, assim, atender a justa reivindicação
do grande estado do Norte brasileiro. (Muito bem).
O SR. MOURÃO VIEIRA (para encaminhar a
votação) *: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, sou de
opinião que o projeto do ex-Deputado Paulo Nery
não tem qualquer significação, como está redigido,
porque não atribui verba para construção dos portos
de Itacoatiara, São Paulo de Olivença e Fonte Boa.
Recebo-o, entretanto, como homenagem àquelas
populações que ansiosamente esperam por êsse
melhoramento.
Estou, também, investindo contra os rigores
partidários que me impunham silêncio, neste
momento, para não me incorporar àqueles que fazem
obstrução, nesta Casa.
Sr. Presidente, prometo, no entanto, obstruir
o menos possível. Não podia deixar de trazer
às populações de Itacoatiara, São Paulo de
Olivença e Fonte Boa a mensagem dos
representantes de Amazonas nesta Casa os nobres
Senadores Cunha Mello, o Vivaldo Lima e o modesto
orador.
__________________

* Não foi revisto pelo orador.

Reconheço os motivos políticos da Oposição;
que há sinceridade nos seus argumentos, mas é
impossível conhecer aquela terra, percorrer seus
rios e entranhar-se nos meandros da sua economia,
sem deixar de reconhecer que merece todo o
amparo desta como da outra Casa do Congresso.
Sr. Presidente, fiel à minha promessa de
obstruir o menos possível, deixo minha mensagem
de cordialidade ao povo daqueles municípios que
outra coisa não representa a aprovação do projeto.
(Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Sr.
Presidente, requeiro verificação da votação.
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
verificação solicitada pelo nobre Senador Juracy
Magalhães.
Queiram levantar-se os Srs. Senadores que
votam a favor do projeto. (Pausa).
Queiram sentar-se os Srs. Senadores que
votaram a favor e levantar-se os que votam contra.
(Pausa).
Manifestaram-se pela aprovação do projeto 33
Srs. Senadores. Não há voto pela rejeição.
Está aprovado o projeto.
E' o seguinte o projeto aprovado, que vai à
sanção:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 246, DE 1956
(Nº 2.104-C-1952 na Câmara dos Deputados)
Autoriza o Poder Executivo a mandar estudar,
projetar, orçar e construir as obras de melhoramento
e equipar os portos de Itacoatiara, no rio Amazonas,
e São Paulo de Olivença e Fonte Bôa, no rio
Solimões, no Estado do Amazonas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a
mandar estudar, projetar, orçar e construir as obras
de melhoramento e equipar os portos de Itacoatia-
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ra, na rio Amazonas, e São Paulo de Olivença e
Fonte Boa, no Rio Solimões, no Estado do
Amazonas, no menor prazo possível, solicitando
para êsse fim, oportunamente, do Congresso o
crédito necessário.
Art. 2º As despesas de estudos e elaboração
dos projetos de que trata o artigo anterior correrão
por conta da verba global do Departamento Nacional
de Portos, Rios e Canais, consignada na lei
orçamentária para êsse fim, devendo constar cada
projeto de uma ponte de atracação equipada com um
guindaste.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Votação em discussão única do Projeto de Lei
da Câmara número 16, de 1957, que concede
isenção de direitos de importação, taxas aduaneiras
e de impôsto de consumo para a maquinária e mais
equipamentos destinados a instalação da Usina
Termoelétrica de Fôrça e Luz do Pará, S.A., tendo
Pareceres favoráveis, sob números 782 e 783, de
1957, das Comissões de: – Economia e de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
E' o seguinte o projeto aprovado, que vai à
Sanção:

pôsto de consumo, para a maquinária e mais
equipamentos destinados à instalação da Usina
Termoelétrica de Fôrça e Luz do Pará S.A.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Votação em discussão única do Projeto de
Lei da Câmara número 142, de 1957, que estima
a Receita e fixa a Despesa da União para o
exercício financeiro de 1958 Anexo nº 4 – Poder
Executivo – Subanexo número 4.08 – Conselho
Nacional do Petróleo, tendo Parecer sob número 775
de 1957, da Comissão de Finanças, favorável ao
projeto e oferecendo emendas de números 1-C e
2-C.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação as
emendas.
Os Srs. Senadores que as aprovam, queiram,
permanecer sentados. (Pausa).
Estão aprovadas.
O SR. JURACY MAGALHÃES (pela
ordem): – Sr. Presidente, peço verificação da
votação.
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
verificação requerida pelo nobre Senador Juracy
Magalhães.
Queiram levantar-se os Srs. Senadores que
aprovam as emendas. (Pausa).
Queiram sentar-se os Srs. Senadores que as
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
aprovaram e levantar-se os que as rejeitam.
Nº 16, DE 1957
(Pausa).
Votaram a favor das emendas 34 Senhores
(Nº 4.190-B-1954, na Câmara dos Deputados)
Senadores; não há voto contra.
Estão aprovadas as emendas.
Concede isenção de direitos de importação,
São as seguintes as emendas aprovadas:
taxas aduaneiras e de impôsto de consumo para a
EMENDA Nº 1-C
maquinária e mais equipamentos destinados à
instalação da Usina Termoelétrica de Fôrça e Luz do
4.08 – Conselho Nacional do Petróleo.
Pará Sociedade Anônima.
1.0.00 – Custeio.
O Congresso Nacional decreta:
1.1.00 – Pessoal Civil.
Art.
1º
E'
concedida
isenção
de
1.1.05 – Salários de contratados.
direitos
de
importação,
taxas
aduaneiras
Onde se lê: Cr$ 1.690.000,00.
exceto
a
de
previdência
social
e
imLeia-se: Cr$ 4.000.000,00.
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EMENDA Nº 2-C
4.08 – Conselho Nacional do Petróleo.
1.0.00 – Custeio.
1.1.00 – Pessoal Civil.
1.1.05 – Salários de contratados.
Onde se lê: Cr$ 90.000,00.
Leia-se: Cr$ 300.000,00.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o Projeto,
assim emendado.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
O SR. JURACY MAGALHÃES (pela ordem):
– Sr. Presidente, requeiro verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
verificação, requerida pelo nobre Senador Juracy
Magalhães.
Queiram levantar-se os Senhores Senadores
que aprovam o projeto. (Pausa).
Queiram sentar-se os Senhores Senadores
que aprovaram o projeto, e levantar-se os que
rejeitam. (Pausa).
Votaram a favor do projeto 35 Senhores
Senadores e contra 3.
O projeto está aprovado.
E' o seguinte o projeto aprovado, que vai à
Câmara.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 142, DE 1957
Estima a Receita e fixa a Despesa da União
para o exercício financeiro de 1958 – 4.08 –
Conselho Nacional do Petróleo.
(Publicado em Suplemento)
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa um
requerimento que vai ser lido.
E' lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 443, DE 1957
Nos têrmos do art. 123, letra a, do
Regimento
Interno,
requeiro
dispensa
de Interstício para o Projeto de Decreto

Legislativo número 25, de 1957, a fim de
que figure na Ordem do Dia da próxima
sessão.
Em 28 de agôsto de 1957
Cunha Mello – Abelardo Jurema – João
Villasbôas.
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 esta
oportunidade. (Pausa).
Não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Coimbra
Bueno, segundo orador inscrito. (Pausa).
Não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Sergio
Marinho, terceiro orador inscrito.
O SR. SÉRGIO MARINHO (lê o seguinte
discurso): – Sr. Presidente não acredito que a
conduta dos nossos partidos políticos haja suscitado
ou exacerbado a crise em que ora nos debatemos.
Não acredito também que um outro estilo de vida
partidária, imune de intermitências e revelador de
acentuada condenação ideológica, tivesse o condão
de conjurar as nossas dificuldades a abrir, para a
nossa vocação democrática, amplos e seguros
caminhos.
Os partidos afeiçoam-se às peculiaridades do
sistema social onde se integram. De certo modo,
podemos olhá-los como agentes de contrôle social
de vez que êles, com maior ou menor eficácia, e, em
alguns
casos,
intermitentemente,
disciplinam
tendências, somam fôrças, canalizam impulsos,
que, sem a presença dêsses instrumentos
polarizadores,
atuariam
desordenada
e
imprevisivelmente.
A maior ou menor impregnação ideológica
de um partido depende do conteúdo passional
de certos impulsos reivindicatórios, emergentes
na
atmosfera
social,
em
determinados
momentos, os quais encontram nêle órgão natural
de condução e expressão. Tais impulsos, dotados
de grande potencial e motivo, preexistem, em
muitos casos, à atividade partidária; noutros
sucedem a essa atividade, sem que se possa
estabelecer um nexo de causa e efeito entre uma
e outra coisa, nem esperar possa o leito
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partidário conter sempre determinados fluxos
doutrinários.
As fôrças sociais operadoras das duas
maiores censuras na nossa organização estatal – a
Abolição e, consequentemente, a República – são
impulsos daquela natureza. Os partidos que
canalizaram êsses impulsos, adquiriram por tal fato,
substância anímica como que se desartificializando,
se assim podemos dizer.
Ausente a substância passional, por
inexistência ou por esgotamento, os partidos
desanimizam-se,
reduzem-se
ao
que
são
conglomerados ou aglutinações, indispensáveis à
vida democrática funcionalmente destinados à
obtenção do poder, porém, orgânicamente artificiais,
e cujas atitudes, face à sucessividade dos
problemas, ficam condicionadas às repercussões na
seara eleitoral. Daí, as debilidades e vulnerabilidades
que lhes são imanentes e contra as quais investem
os adversários da vida pluripartidária.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. SERGIO MARINHO: – Com prazer.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Estou
ouvindo a brilhante e atraentíssima exposição de V.
Exa.
O SR. SERGIO MARINHO: – Muito
obrigado.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
...com a qual concordo em gênero, número
e caso. Apenas gostaria de saber se as fôrças
partidárias a que se refere são nacionais ou
estaduais.
O SR. SERGIO MARINHO: – Refiro-me aos
partidos. Atualmente, são de âmbito nacional.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Vossa
Excelência, entretanto, reconhece o tremendo
artificialismo dos Partidos, pela inexistência de
sentimento nacional e capacidade de coordenar os
interêsses do País para um amálgama capaz de
levar aos Poderes Públicos, principalmente ao
Legislativo, as soluções mais adequadas aos
problemas da Federação brasileira. Acertei?

O SR. SERGIO MARINHO: – As conclusões
são de V. Exa. Rumei meu raciocínio, minha
argumentação por outro caminho. Não tive a
satisfação de ser acompanhado por V. Exa.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Ouvi V.
Exa. falar em "artificialismo dos Partidos".
O SR. SERGIO MARINHO: – A meu ver os
Partidos sòmente são organismos naturais,
espontâneos, dotados de poder vital, quando há, na
atmosfera social, sucedendo ou antecedendo, um
grande movimento reivindicatório. Neste caso, as
agremiações políticas conduzem-se como tubos,
canalizando essas fôrças espontâneas, irreprimíveis,
incoercíveis.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Quer
dizer nos momentos de eclosão dessas fôrças
passionárias, que eletrizam?
O SR. SERGIO MARINHO: – Citei os
momentos máximos da nossa vida política: a
Abolição e a República.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Ouvi.
O SR. SERGIO MARINHO: – Nessas épocas,
não tivemos capacidade para conter o ímpeto
reivindicatório.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Sinto o
artificialismo a que V. Exa. se refere na incapacidade
que revelam os Partidos atualmente considerados
fôrças nacionais de agir nacionalmente. A prova é a
sucessão, o conglomerado obscuro de alianças que
cada um dêles faz nos respectivos Estados e
Municípios, demonstrando à saciedade a nossa
impotência para que haja partidos de estrutura
nacional.
O SR. SERGIO MARINHO: – Agradeço o
aparte de V. Exa.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Eu é que
agradeço a oportunidade de apartear um homem
como V. Exa. que articula problema dessa natureza,
que tanto foge ao plebismo dos debates ultimamente
havidos nesta Casa. V. Exa. é um notável Senador
de elite que o Senado conseguiu assimilar.
O SR. SERGIO MARINHO: – Vossa
Excelência me confunde com tanta amabilidade.
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O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Ouço V.
Exa. com grande interêsse.
O SR. SERGIO MARINHO: – O aparte de V.
Exa. constitui serviço considerável, no sentido de
firmar a argumentação que venho desenvolvendo.
Dizia eu, Sr. Presidente, que, em face do
artificialismo evidente, ao qual os Partidos jamais
podem fugir, a não ser em momento de exceção,
decorrem as delibidades as vunerabilidades que lhes
são imanentes e contra as quais investem os
adversários da vida pluripartidária.
(Lendo)
Parece irrealizável, mesmo em períodos de
relativa estabilidade social, em se tratando de
Estados acentuadamente politizados e portadores de
longa
experiência
democrática,
estabelecer
coincidência entre os interêsses do Estado, como um
todo, e os interêsses especìficamente partidários.
"Os méritos da democracia" – já adverte
Bertrand Russel – "são negativos: ela não garante
bom govêrno, sòmente evita certos males, como o
exercício arbitrário do poder, a existência legal de
privilégios para determinados indivíduos ou grupos
de indivíduos".
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Apoiado!
Muito bem!
O SR. SERGIO MARINHO (lendo): – E' pois,
afoiteza inferir que, partindo do estilo de vida
partidária, atualmente existente entre nós, possamos
chegar à compreensão dos aspectos, fundamentais
de certos problemas, a cuja solução se vincula a
nossa sobrevivência. A atividade dos partidos ou
mais precisamente o modo de ser desta atividade, é
de importância muito relativa quando se tem em vista
estabelecer a etiologia do "pathos" brasileiro. Para
encaminhar a pesquisa nesta direção é necessário
não só atentar noutros sintomas sociais,
desvendando-lhes as interações, como é necessário
proceder ao reconhecimento cauteloso de outras
áreas da atividade social, onde as decisões das
agências do poder, exacerbam ou atenuam
sensìvelmente determinados sintomas.

O estilo de vida democrática não e indene de
contradições e deformações. Ao conceituar o poder,
que se constitui e se exerce, segundo êste estilo,
Max Weber, na sua tipologia do poder, o denomina
racional, mais em oposição às outras formas de
poder, em que o prestígio da tradição ou o teor
messiânico se fazem sentir intensamente, do que em
decorrência de extrema floração racionalista, que
desfechasse na forma democrática, neutralizando
por assim dizer as componentes irracionais,
presentes em todos os processos sociais. O esforço
de verbalização, justificador de todas as
modalidades de poder, aí se exprime e se esgota, no
culto ao formalismo; no respeito ao ritual jurídicopolítico preexistente, na vigilante defesa dos direitos
individuais, com a técnica de limitação da autoridade
pelo direito positivo. Tal estrutura, entendida na sua
acepção dinâmica, gera contradições e possibilita a
perpetração de atos desfiguradores do sistema.
Assim presenciamos violações, ora, ostensivas, ora,
cautelosas e sub-repticias, ao direito positivo, como
presenciamos também uma penetração muito
sensível do poder econômico, junto ao poder político,
penetração não menos desfiguradora.
Parece que êste é o calcanhar de Achiles da
democracia dos nossos dias.
Mas, como evitar êstes males sem nos expor à
incidência de males incomparàvelmente maiores?
Dentro da inquietação social dominante, em
que as emoções geradas pelo mal-estar se
intensivam e se toldam, ameaçadoras, é
compreensível que a nossa lei maior seja também
outro pára-raio de objurgatórias e lamentações.
Clama-se instantemente pela sua reforma como se,
reformando-a, erradicassemos os nossos males.
As Constituições são elaborações sociais.
Refletem com maior ou menor fidelidade o que de
específico enche o seu tempo social.
Nelas estão presentes as ideias que dão
substância e organização ao sistema social
vigorante, e nelas se espelham as condições gerais
de vida possibilitadoras de sua eclosão.
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O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Dá V.
Exa. licença para um pequeno aparte?
O SR. SERGIO MARINHO: – Com muito
prazer.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Quando
Getúlio Vargas instituiu o Estado Novo, eu o vi, cinco
ou seis meses depois, e lhe disse: – "Presidente, o
que é da essência de um regime autoritário como V.
Exa. acaba de fazer, é a ausência de Constituições.
O Ditador coloca-se messiânicamente à testa de sua
côrte e vai sentido, através da delicadeza das suas
antenas, as necessidades sociais, as aspirações
coletivas e à medida que as vai realizando o seu
poder se consolida e engrandece".
Ele me respondeu "V. Exa. não conhece o
povo brasileiro. Lembra-se daquela pequena
Constituição portátil que fiz em 1930? Se eu agora
tivesse promulgado o Estado Novo baseado na
existência de uma Constituição, estaria ferindo
frontalmente uma das grandes realidades brasileiras,
que é a presença de uma Consolidação dentro do
organismo coletivo brasileiro". V. Exa. está
capitulando um conceito de Getúlio Vargas de que
talvez não tivesse tido conhecimento.
O SR. SERGIO MARINHO: – Não; não
conheço.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Ele dava,
tal qual V. Exa., o sentido de que ao meio coletivo
brasileiro é intolerável a inexistência de um
Pacto Constitucional. Felicito V. Exa. pela
propriedade do conceito e pela realidade da sua
argumentação, que demonstra conhecimento do
meio coletivo e prova ser V. Exa. um bom professor
de sociologia.
O SR. SERGIO MARINHO: – Agradeço muito
o aparte de V. Exa. (Continuando a leitura).
A observação de Nabuco, segundo a qual
elas, entre nós, são "uma pura arte de construção no
vácuo, em que a base são as teses e não os fatos; o
material, ideais e não homens; a situação, mundo e
não o país", a observação de Nabuco, só
parcialmente verdadeira, não invalida aquilo que
dissemos.

A visão de Nabuco projetava-se sôbre o plano
de uma sociedade que antes encontrara a sua fase
de acomodação na dicotomia entre aristocratas e
escravos. A Constituição – que no entender de
Mirkine Guetzévith "é sempre um compromisso entre
as tradições políticos existentes e o direito
constitucional geral – refletia as tradições políticas e
incorporava os princípios de direito constitucional,
tradições e princípios capturados pela nossa elite, de
então, na atmosfera alienígena que era a sua
atmosfera.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – De inteiro
acôrdo com V. Exa. Quando se diz que o
parlamentarismo é uma instituição artificial no Brasil
sustento que, quando Império, era uma realidade
brasileira. Tôda a política nacional era feita por
advogados, homens da Lei, tinham eles
necessidades do debate. A realidade parlamentar no
tempo do Império traduzia aspiração coletiva.
O SR. SERGIO MARINHO: – Só podia ser o
que era. Aquela caricatura que Euclides fez de
Nabuco quando se referida a êle – O Sr. Nabuco
cujas roupas e idéias são importadas diretamente de
Londres – era o retrato da época.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Claro.
O SR. SERGIO MARINHO: – Os homens que
estudavam, os homens que se debruçavam sôbre os
problemas do Brasil não podiam ir pedir conselhos
ou buscar luzes nos Guaranis, Tabajaras ou
naqueles outros que V. Exa. teve ocasião de visitar
demoradamente no Brasil Central. O material vinha
de fora...
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Como
continua a vir.
O SR. SERGIO MARINHO (lendo): – Assim
aquilo que a Nabuco parecia uma opção, era,
entretanto, uma fatalidade. O material vinha de fóra,
evidentemente; As nossas elites lá o foram buscar,
porque na construção jurídico-política, a que se
abalançaram, sòmente dêle poderiam dispor.
Para
um
julgamento
menos
severo
da
conduta
das
elites
de
então,
é
indispensável a fixação da sociedade Brasileira,
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àquele tempo, caracterizada por uma estratificação
social tão nítida que práticamente obstava a
circulação social. Realmente, o panorama social
resultante da acomodação que a forma escravocrata
propiciara, era de tal maneira típico que um arguto
observador do fim do século 19 chegou ao exagero
ou ao equívoco de dizer que "o Brasil não tem povo".
As Constituições, a não ser que nos refiramos
às outorgadas, são assim um espelho. A sua
mudança ou a sua reforma não nos parece o
remédio indicado ao tratamento e menos ainda à
cura das grandes e prolongadas enfermidades.
Povos há, vivendo sob Constituição rígida, que
levam a efeito profundas transformações, sem mudar
de Constituição ou sequer reformá-la.
E' que os fatos, espontâneos e irrefreáveis,
transbordam dos limites constitucionais. Entre nós
mesmos, por exemplo, não se torna difícil
depararmos a ação de podêres, que não existem,
constitucionalmente, mas existem na realidade
social, gerando consequências, comportando-se
como podêres. Não me estou referindo aos hiatos
constitucionais, ùltimamente ocorridos. Nossa
normalidade constitucional, dentro da qual, sem
muito esfôrço, pode surpreender-se a atuação de
podêres reais, não prescritos pela Constituição,
numa espécie de comensalismo com os podêres
formais, que a Constituição prescreve, define e
delimita.
A tradição federativa, como todos sabem,
embebe suas raizes na situação das antigas
Capitanias
Hereditárias,
Administrativamente
autônomas, por fôrça de um impedimento
geo-político.
As
Constituições
republicanas
recolhem, ampliam e exprimem jurìdicamente êste
fato na forma federativa de Estado, no que refletem
também a influência da Constituição de Filadélfia. E
elevam a capacidade autonômica dos Estados
Membros e, por igual a forma republicana de
govêrno, à alta categoria de princípios brasileiros.
Tais princípios, conforme a Constituição institui,
não podem ser alcançados por emenda ou

mesmo
reforma.
São,
constitucionalmente,
intangíveis. Só a revolução os poderá atingir.
Mas, ùltimamente, a despeito de tudo isto, a
capacidade autonômica dos Estados Membros vem
experimentando sensível redução. Compromete-a,
de fato, a atuação quase incontratável do poder
federal, no campo econômico, exercendo severos
contrôles sôbre o comércio exterior, o câmbio, a
moeda e o crédito.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Basta o
Banco do Brasil.
O SR. SERGIO MARINHO: – Com o Banco
Brasil e o Ministério da Fazenda qualquer pessoa
governa o Brasil.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Não é
preciso dizer nada: 50% do crédito dispensado no
País provém do Banco do Brasil.
O SR. SERGIO MARINHO (continuando
a leitura): – As entidades federadas constituem os
seus governos, nenhuma dúvida há a êsse respeito,
mas a regularidade ou possibilidade de um exercício
eficaz dêsses governos fica na dependência
dos recursos, concessões, empréstimos ou
ajudas que lhes proporcione o govêrno da
União.
Será um bem? Será um mal?
Estaremos em presença de uma tendência
deformadora ou isso significará um movimento de
correção ou adaptação aos aspectos novos de uma
realidade, nascida das novas técnicas de
intercomunicação?
Não
sòmente
os
Estados
membros
subdesenvolvidos, de economia quase primitiva, são
atingidos pelos rigores desta situação. Os seus
efeitos alcançam, também, Estados desenvolvidos,
de economia industrial, como São Paulo, Minas.
Todos, grandes e pequenos, ricos e pobres sôbre o
guante dessa influência avassaladora.
Se a Constituição restringiu o âmbito de
competência do Executivo, como alguns deploram,
de outra parte, observe-se com que docilidade e
desapêgo o Poder Legislativo o armou para as suas
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incursões no campo econômico, de efeitos e alcance
imprevisíveis.
Dir-se-á que, de outro modo, não nos
aparelharíamos para enfrentar contingências perigosas.
Até certo ponto, não é improcedente o alegado. Mas o
que estou procurando dizer é que a adaptação às
novas circunstâncias, com as suas extensas e
arriscadas implicações, foi levada a efeito sem mudar
sem reformar, sem sequer emendar a Constituição.
Hoje em dia, as atividades privadas, propulsoras
do progresso e do desenvolvimento econômico, fazem à
mercê das decisões do poder público, nem sempre
oportunas, nem sempre ajustáveis às realidades que se
vão entremostrando. Hoje em dia, milhões e milhões de
brasileiros, para a satisfação de suas necessidades
elementares, ficam inteiramente na dependência dos
acertos ou desacertos do govêrno ou de suas omissões.
Quando se atenta nos efeitos perigosísimos da
hiper-inflação, que nos arrasta, empobrecendo lares,
depauperando organismos, conduzindo à miséria, à
inanição, ao desespêro, as massas desprivilegiadas,
não se pode deixar de temer que a soma de poderes,
de que se acha investido o govêrno, no campo
econômico, possa inspirar medidas, aparentemente
aconselháveis, mas, na realidade, inadequadas para
tolher o nosso processo inflacionário.
Não ponho em dúvida o alto propósito, que
inspira a política deflacionária, seguida pelo govêrno,
mesmo porque, no momento, não estou opinando
sôbre esta política. O que quero ressaltar é que se
operou extraordinária concentração de poder e
responsabilidade no Executivo, no instante crucial da
vida brasileira e que a ineficácia ou desacêrto de
algumas das medidas, em fase de execução, talvez
possa significar perda de oportunidade, difìcilmente
recuperável, tornando iminente o perigo de que se
acha ameaçada a ordem jurídico-política, não
sòmente nas suas expressões rituais e periféricas,
mas, o que é muitíssimo mais grave, no seu próprio
nascedouro que é o sistema social em que vivemos.
(Muito bem; muito bem; Palmas).

Durante o discurso do Sr. Sergio Marinho o Sr.
Apolônio Salles, deixa a cadeira da Presidência, que
e ocupada pelo Sr. Kerginaldo Cavalcanti.
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Não
há
evidentemente, número para prosseguimento dos
trabalhos.
Vou encerrar a sessão. Designo para a de
amanhã, a seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara número 260, de 1956, que concede amparo
do Estado aos conscritos (recrutas) acidentados ou
invalidados, no interior dos estabelecimentos
militares ou durante o deslocamento a que esteja
sujeitos por fôrça de convocação para prestação do
serviço militar; tendo pareceres favoráveis, sob
números 778 e 779; de 1957, das Comissões de
Constituição e Justiça: e de Segurança Nacional.
2 – Discussão única do Projeto de Decreto
Legislativo número 25, de 1957, originário da
Câmara dos Deputados, que aprova o Tratado Geral
de Comércio e Investimentos, o Convênio de
Comércio Fronteiriço e o Protocolo Adicional sôbre
Direitos de Importação firmados entre o Brasil e o
Paraguai, em Assunção, a 27 de Outubro de 1956
(incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa
de interstício concedida na sessão anterior, a
requerimento do Senhor Senador Cunha Mello e
outros Senhores Senadores); tendo pareceres
favoráveis (números 795 a 797, de 1957) das
Comissões de Constituição e Justiça, de Relações
Exteriores e de Finanças.
3 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara número 114, de 1957, que concede a
pensão especial de Cr$ 5.000,00 mensais à Zima
Reis Silva, viúva do tenor Reis e Silva; tendo
pareceres favoráveis, sob números 716 e 717, de
1957, das Comissões de Constituição e Justiça; e de
Finanças.
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4 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara número 130, de 1957, que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o
crédito especial de Cr$ 1.367.198,00, destinado à
regularizar as despesas com a participação do Brasil
na XI Reunião das Altas Pastas Contratantes do
Acôrdo Geral sôbre Tarifas e Comércio, em Genebra,
Suíça; tendo Parecer favorável, sob número 741, de
1957, da Comissão de Finanças.

5 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara número 156, de 1957, que retifica, sem ônus,
a Lei número 3.032, de 19 de dezembro de 1956, que
autoriza a abertura de créditos especiais a diversos
órgãos do Poder Executivo; tendo Parecer favorável,
sob número 744, de 1957, da Comissão de Finanças.
Está encerrada a Sessão.
Levanta-se a Sessão às 17 horas e 35
minutos.

132ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA EM 29 DE AGÔSTO DE 1957
PRESIDÊNCIA DOS SENHORES APOLÔNIO SALLES E KERGINALDO CAVALCANTI
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Vivaldo Lima. – Mourão Vieira – Cunha
Mello. – Lameira Bittencourt.– Sebastião
Archer.
–
Alfredo
Duailibe.
–
Assis
Chateaubriand. – Waldemar Santos. – Leônidas
Mello. Onofre Gomes. – Fausto Cabral. –Carlos
Saboya. – Kerginaldo Cavalcanti. – Reginaldo
Fernandes. – Abelardo Jurema. – João Arruda. –
Mário Porto. – Apolônio Salles. – Novaes Filho. –
Jarbas Maranhão. – Sobral Barreto. – Lauro Hora.
– Neves da Rocha. – Juracy Magalhães. – Lima
Teixeira. – Pitombo Cavalcanti. – Attílio Vivacqua.
– Ari Vianna. – Sá Tinoco. – Lutterbach Nunes. –
Tarcísio Miranda. – Alencastro Guimarães. –
Caiado de Castro. – Gilberto Marinho. –
Benedicto Valladares. – Lima Guimarães. – Lino
de
Mattos.
–
Moura
Andrade. – Coimbra Bueno. – Pedro Ludovico. –
Mário Motta. – João Villasbôas. – Alô Guimarães.
– Gaspar Velloso. – Gomes de Oliveira. –
Francisco Gallotti. – Primio Beck. – Daniel
Krieger.
A lista de presença acusa o comparecimento
de 48 Srs. Senadores. Havendo número legal, está
aberta a sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Neves da Rocha, 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 lê o
seguinte:
EXPEDIENTE
Mensagens do Sr. Presidente da República:
Nº 278, acusando e agradecendo o recebimento
da de número 48, do Congresso Nacional.
Nº 279, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei da Câmara número 139, de 1957, que autoriza o
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação
e Cultura, o crédito especial de 2.500.000,00, como
auxílio à União dos Escoteiros do Brasil pela
realização do Ajuri Nacional Escoteiro e da IV
Conferência Escoteira Interamericana e para
participação dos Escoteiros Brasileiros no IX
Jamboree Mundial de Escoteiros, já sancionado.
Telegrama – Da Federação das Industrias do
Distrito Federal, nos seguintes têrmos:
Exmo. Sr. João Goulart.
Presidente do Senado Federal – Rio
Praça 15 de Novembro Rio DF – 299-66-2718, 20.
Federação Indústrias Distrito Federal tem
máxima satisfação dirigir-se Vossência a fim
apresentar maiores louvores aprovação projeto
tarifas alfandegárias, que dotará país instrumento
mais condizente situação atual. Trabalho grande
envergadura, só foi possível graças isenção político
partidária curso debates, elevado sentimento
patriotismo dignos membros dessa Casa Legislativa.
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Cordiais saudações. Zulfo Freitas Mallman, Presidente.
Ofícios – Do Presidente da Câmara Municipal
de Aracajú, Sergipe, dando conhecimento ao
Senado das homenagens de pesar levadas a efeito
por aquela Casa Legislativa em virtude do
falecimento do Sr. Senador Maynard Gumes.
Do Presidente do Conselho da Ordem dos
Advogados do Brasil, número 1.257, ao Presidente
do Senado Federal como segue:
OFÍCIOS S-5 DE 1957
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Rio, em 19 de agôsto de 1957.
Nº 1.257.
Excelência.
Tenho a honra de levar ao seu conhecimento
que êste Conselho, em sua sessão de 18 do
corrente, aprovou unânimemente parecer do
Conselheiro João da Rocha Moreira, proferido
sôbre ofício que nos dirigiu a Instituto dos
Advogados do Rio Grande do Sul, sugerindo a
elevação à primeira categoria do Tribunal do Rio
Grande do Sul.
O parecer encontra-se junta ao presente, na
íntegra, concluindo por apresentar uma proposição, na
qual é oferecido um anteprojeto de lei, tornando efetiva a
elevação e estabelecendo normas para o preenchimento
dos órgãos judicantes trabalhistas regionais.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V.
Exa. os protestos da nossa melhor estima e elevado
aprêço. – Osvaldo Gurgel Rezende, Presidente.
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Seção do Distrito Federal
Processo nº 89-57
PARECER
O Instituto dos Advogados do Rio Grande do
Sul, em ofício de 10 de maio do corrente ano, encarece
dêste Conselho apoio à iniciativa do Excelentíssimo
Senhor Presidente da República, que en-

viou
mensagem
ao
Congresso
Nacional,
acompanhada de projeto de lei, elevando à 1ª
Categoria o Colendo Tribunal Regional do Trabalho
da 4ª Região.
Do mesmo passo, aquela entidade
solicita o pronunciamento dêste órgão, a
respeito de emenda a ser apresentada ao
mesmo projeto, consistente em se aplicar aos
Tribunais Regionais do Trabalho o preceito
inscrito no art. 124, item V, da Constituição, visto
como
"representa, por si, uma conquista da classe
dos advogados",
e constitui
"uma experiência plenamente vitoriosa".
A matéria é relevante e justifica exame
acurado.
Prescreve o art. 124, item V, do Estatuto
Supremo:
"Na composição de qualquer tribunal,
um quinto dos lugares será preenchido
por advogados e membros do Ministério
Público, de notório merecimento a reputação
ilibada, com dez anos, pelo menos, de prática
forense. Para cada vaga, o Tribunal, em
sessão e escrutínio secretos, votará lista
tríplice. Escolhido um membro do Ministério
Público, a vaga seguinte será preenchida por
advogado".
Estamos em face de mandamento que ante
a sua repetição em Cartas Políticas, que
antecederam à atual, já se incorporou ao conjunto
de normas tradicionais de nosso Direito
Público.
De fato, estabelecia o art. 104, parágrafo 6º,
da Constituição de 1934:
"Na composição dos tribunais superiores,
serão reservados lugares, correspondentes
a um quinto do número total, para que
sejam
preenchidos
por
advogados,
ou
membros do Ministério Público, de notório
merecimento e reputação ilibada, escolhidos de
lista tríplice, organizada na forma do parágrafo
3º".
A mesma diretriz foi adotada pela Constituição
de 1937, art. 105:
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"Na composição dos tribunais superiores, um
quinto dos lugares será preenchido por advogados
ou membros do Ministério Público, de notório
merecimento e reputação ilibada, organizando o
Tribunal de Apelação uma lista tríplice".
Segundo entendo, o preceito em exame, não
representa apenas uma conquista da classe. Talvez seja
esta a faceta de menor valia. Outra se lhe sobrepõe,
interessando à ordem jurídica e ao bem comum.
Na verdade, como imperativo decorrente da
profissão, o juiz de carreira, em regra, e mais submisso à
orientação do passado, aos formalismos e aos
ensinamentos jurisprudenciais impostos, não raro, pela
realidade social do momento em que foram
estabelecidos. O ingresso dos advogados nos tribunais
superiores traz aos mesmos aquêle anseio de
rejuvenescimento e aquêle ardor combativo que a
defesa de direitos alheios confere aos causídicos. Daí, o
papel excepcional desempenhado pelo Ministro Pedro
Lessa, no Supremo Tribunal Federal, fase em que o
nosso mais alto Colégio Judiciário dilatou o seu prestígio
no conceito dos que acompanhavam a marcha evolutiva
do Direito Pátrio. O certo é que o amálgama dessas
correntes, de um lado, o conservadorismo dos juízes de
carreira, não permitindo bruscas mudanças, e, de outro,
o desejo de renovação dos advogados, impulsionando
para a frente a jurisprudência, tem sido benéfica,
evitando que sobrevenha a "cristalização daquilo que se
tornou caduco", no dizer do Ministro Júlio Barata, em
entrevista publicada na coluna diária de João Antero de
Carvalho, em "O Jornal", a propósito do projeto do
Código de Trabalho, apresentado pelo Deputado Carlos
Lacerda. E, quando falo em "advogados", incluo em seu
rol os membros do Ministério Público, classe a que nos
encontramos ligados por laços indestrutíveis,
decorrentes das próprias atividades por ambos
exercidas. Talvez essa fusão de expoentes da
magistratura, da advocacia e do Ministério Público, na
distribuição da Justiça, haja concorrido decisivamente
para as mutações da jurisprudência que, segundo Carlos
Maximiliano se acha

"fortemente impressionada pelo movimento
progressista e renovador que se generaliza entre os
estudiosos do Direito, sem distinção de escolas"
(Hermenêutica e Aplicação do Direito", págs. 86-87).
Seja como fôr, porém, o ingresso de
advogados nos tribunais há contribuído para o
revigoramento do organismo judiciário. Por isso
mesmo, na Constituição de 1946, sugeriu-se o
aumento dêsse contingente novo para um têrço
(emenda de Agamemnon Magalhães) e para a
metade (emenda de Mário Masagão). Convém
sublinhar que só não foram aceitas essas
proposições para não sacrificar em demasia a
possibilidade de acesso dos juízes de carreira.
Ora, se a prática a que aludimos foi salutar, no
campo da Justiça Comum, de muito maior alcance e
objetividade seria a sua adoção na esfera da Justiça
Obreira. E isso, porque o Direito do Trabalho é o
ramo da Ciência Jurídica mais sensível às
transformações da vida social. Por outro lado, como
afirma Walker Linares, o "novum jus" ainda se
encontra
"em vias de formação sempre e impulsionado
por um dinamismo, constante: por isso, é perigoso
codificá-lo; a codificação pode paralisá-lo em sua
evolução e deixá-lo à margem da cambiante vida
econômica de nosso tempo" (cf. Guilhermo
Cabanellas "El Derecho del Trabajo y sus
Constratos". pg. 95).
Atente-se bem para o marcante papel que
desempenharia nos Tribunais Regionais do
Trabalho
a
colaboração
dos
advogados,
testemunhas vivas das lutas que se travam nas
classes proletárias e patronais, observadores
atentos
das
aspirações
de
coletividades
distanciadas pelo choque de interêsses, à
procura de harmonia e de equilíbrio. Não
seriam
magistrados
que
aprenderiam
as
questões suscitadas apenas, pelo frio exame dos
autos ou por genéricos subsídios da doutrina.
Seriam julgadores que sentiriam a realidade
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dos conflitos, pelo contato direto com os ambientes
em que se geram os sindicatos e as emprêsas.
Evidenciada a conveniência da medida proposta,
cumpre enfrentar o aspecto constitucional do problema.
Com efeito, o art. 124, item V, da Carta
Magna, está enquistado no título que regula a Justiça
dos Estados. Quer isso dizer: – a norma não atinge,
necessàriamente, a Justiça do Trabalho, que é, na
essência, uma Justiça Federal. Mas o próprio
Estatuto Supremo contém preceito que abre margem
a que o Legislador ordinário discipline a matéria.
Refiro-me ao artigo 12, parágrafo 5º:
"A
constituição,
investidura,
jurisdição,
competência, garantias, e condições de exercício
dos órgãos da Justiça do Trabalho serão regulados
por lei, ficando assegurada a paridade de
representação de empregados e empregadores".
Tenho, pois, como irrecusável a possibilidade de
se atender à reivindicação por intermédio de lei ordinária.
Antes de redigir o presente parecer, ouvi
opiniões de colegas e juízes. Todos foram unânimes
em apoiar a iniciativa. Muitos dêles, entretanto, foram
além, sugerindo que se estendesse o princípio ao
Tribunal Superior do Trabalho.
Não concordo com o alvitre. Dentro da
sistemática de nosso Direito, os tribunais de cúpula
são constituídos por magistrados escolhidos
livremente pelo Presidente da República entre as
pessoas de notório saber jurídico e reputação ilibada.
Assim ocorre com o Supremo Tribunal Federal, com
o Tribunal Federal de Recursos, com o Superior
Tribunal Militar. Não vejo por que se deva abrir
excessão para o Tribunal Superior do Trabalho,
quebrando o sistema geral que se estabeleceu.
E' certo que, no Brasil, êsse arbítrio nem
sempre assegura a escolha dos mais capazes e
dos mais dignos. Não se passa, entre nós, o que
ocorreu, por exemplo, com o preenchimento da
vaga de Taney, na Côrte Suprema dos Estados
Unidos, quando Chase foi nomeado, ape-

sar de suas conhecidas e notórias divergências com
o Presidente Lincoln, a ponto de se haver afastado
do Ministério das Finanças. Mas aqui vale repetir a
observação de Ruy Barbosa, ainda hoje atual, de
que não nos devemos transviar.
"lançando ao sistema as culpas de sua
execução, e responsabilizando o mecanismo pelos
erros dos mecânicos incompetentes ou interesseiros"
(Comentários à Constituição Federal Brasileira",
coligidos por Homero Pires, vol. IV, pág. 7).
Se, em tese, concordo com a benéfica, salutar
e oportuna iniciativa do Instituto dos Advogados do
Rio Grande do Sul, discordo, entretanto, da maneira
por que se pretende atingir o objetivo.
Não me parece de boa técnica inserir
dispositivo de âmbito geral no corpo de projeto
que apenas eleva à primeira categoria um
Tribunal Regional do Trabalho. O que cumpre
elaborar é anteprojeto a ser proposto ao Poder
competente, dado que se trata de matéria
pertinente a êsse Conselho, pois examinamos
assuno diretamente ligado à classe. E já que
vamos proceder dessa forma, deveremos
aproveitar a oportunidade para sugerir também a
colaboração dos Conselhos Seccionais da Ordem
dos Advogados do Brasil nos concursos para
ingresso na magistratura vitalícia da Justiça do
Trabalho.
A proposição em tela será, então, a seguinte:
Art. 1º Na composição dos Tribunais
Regionais do Trabalho, um quinto dos lugares será
preenchido por advogados e membros do
Ministério Público, de notório merecimento e
reputação ilibada, com dez anos, pelo menos, de
prática forense.
Art. 2º Para o preenchimento das vagas a que
alude o artigo anterior, o Tribunal, em sessão e
escrutínio secretos, votará lista tríplice, que será
encaminhada ao Poder Executivo por intermédio do
Ministério da Justiça e Negócios Interiores.
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Art. 3º Escolhido um membro do Ministério
Público, a vaga seguinte será preenchida por advogado.
Art. 4º As primeiras vagas que se verificarem,
nos Tribunais Regionais do Trabalho, após a
promulgação desta lei, serão preenchidas,
obrigatòriamente por advogados e membros do
Ministério Público, até ser completado o quinto a que
alude o art. 1º.
Art. 5º O concurso de provas para ingresso na
magistratura vitalícia da Justiça do Trabalho será
organizado pelo respectivo Tribunal do Trabalho,
com a colaboração do Conselho Seccional da Ordem
dos Advogados do Brasil do Estado em que tenha
sede a Região.
Art. 6º Entre as atribuições dos Conselhos
Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, inclui-se
a de designar o seu representante ou representantes na
comissão encarregada da elaboração das bases do
concurso e do julgamento das provas.
Art. 7º Nos Tribunais Regionais do Trabalho de
1a. Categoria, a comissão de concursos será
constituída de cinco membros, sendo três juízes, dos
quais o mais antigo será o presidente, e dois
representantes
da
Ordem
dos Advogados,
designados êstes na forma do artigo anterior.
Parágrafo único. O Presidente dirigirá os trabalhos
da comissão e terá apenas, voto de desempate.
Art. 8º Revogam-se as disposições em
contrário".
Na elaboração do anteprojeto, animou-me o
propósito de nada alterar, seguindo, até literalmente,
os princípios consagrados no art. 124, item V, da
Constituição, e da Lei nº 1.727, de 8 de dezembro de
1952, fazendo, apenas, as necessárias e
imprescindíveis adaptações. Assim procedendo, tive
como diretriz afastar qualquer dispositivo de
execução, de forma a aproximar cada vez mais a
justiça do Trabalho da Justiça Comum. E' preciso
acabar com todo o resquício de justiça de exceção,
que se não compadece com as normas basilares do
regime democrático.

Assim, proponho:
1º) que se dê pleno apoio à iniciativa do
Excelentíssimo Senhor Presição à 1a. Categoria do
Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4a.
Região;
2º) que se oficie ao Excelentíssimo Senhor
Ministro da Justiça e Negócios Interiores, aos
Líderes dos partidos políticos com assento no
Congresso Nacional, propondo a medida legislativa
sugerida e fornecendo, inclusive, cópia dêste
parecer, se aprovado, por constituir justificação do
anteprojeto;
3º) que se oficie ao Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil, aos Conselhos
Seccionais e ao Instituto dos Advogados para que,
tomando conhecimento do que ora é proposto,
adotem medidas tendentes a dar cobertura e apoio à
proposição, que constitui, sem a menor sombra de
dúvida, legítima reivindicação da classe;
4º) que se oficie no mesmo sentido à
Procuradoria-Geral da Justiça do Trabalho e às
Procuradorias Regionais do Trabalho, visto o referido
anteprojeto interessar aos membros do Ministério
Público;
5º) que se oficie ao Instituto dos Advogados no
Rio Grande do Sul, dando ciência do que foi
deliberado.
Distrito Federal, 18 de julho de 1957. – (a) J.
Rocha Moreira.
A Comissão de Constituição e Justiça, para a
consideração que merecer.
– da Câmara dos Deputados:
– nº 1.293, enviando autógrafo do Projeto de
Lei da Câmara nº 398, de 1956, que retifica, sem
ônus, a Lei número 2.368, de 9 de dezembro de
1954, que estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 1955, já
sancionado.
– ns. 1.320, 1.280, 1.289, 1.282, 1.285 e
1.286, encaminhando autógrafos dos seguintes
projetos de lei:

– 878 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 142, DE 1957
(Projeto nº 2.620-B, de 1957, na Câmara dos Deputados)
Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de 1958
ANEXO 2 – PODER LEGISLATIVO
2.01 – CÂMARA DOS DEPUTADOS
DOTAÇÃO
Fixa
Variável
Cr$
Cr$
Rubricas da Despesa
DESPESAS ORDINÁRIAS
VERBA 1.0.00 – CUSTEIO
Consignação 1.1.00 – Pessoal Civil
Subconsignações:
1.1.01 – Vencimentos........................................................................................
1.1.02 – Subsídios e representações................................................................
1.1.08 – Auxílio-doença.....................................................................................
1.1.09 – Ajuda de custo.....................................................................................
1.1.11 – Substituições.......................................................................................
1.1.14 – Salário-família.....................................................................................
1.1.15 – Gratificação de função........................................................................
1.1.17 – Gratificação pela prestação de serviço extraordinário
1) Secretaria.............................................................
5.500.000
2) Diretoria de Orçamento........................................
900.000
1.1.18 – Gratificação pela representação de gabinete
1) Gabinete do Presidente.......................................
350.000
2) Gabinete do 1º Secretário....................................
216.000
3) Demais Gabinetes...............................................
1.000.000
4) Secretária.............................................................
237.600
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de serviço.......................................
1.1.27 – Diversos..............................................................................................
Total da Consignação 1.1.00..............................................................

88.236.120
78.514.200

1.044.000

81.030.000
100.000
28.000.000
550.000
2.750.000

6.400.000

15.600.000

1.803.600

9.000.000
183.394.320 129.633.600
313.027.920

Consignação 1.3.00 – Material de Consumo e de Transformação
Subconsignações:
1.3.02 – Artigos de expediente, desenho ensino e educação...................................................

1.200.000
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1.3.03 –
1.3.04 –
1.3.05 –
1.3.08 –

Material de limpeza, conservação e desinfecção...............................
Combustíveis e lubrificantes...............................................................
Materiais e acessórios de máquinas, de viaturas e de aparelhos......
Gêneros de alimentação;artigos para fumantes
1) Gêneros de alimentação..............................................................
1.3.10 – Materias-primas e produtos manufaturados ou semimanufaturados,
destinados a qualquer transformação.................................................
1.3.11 – Produtos
químicos,
biológicos,
farmacêuticos
e
odontológicos;artigos cirúrgicos e outros de uso nos laboratórios.....
1.3.13 – Vestuários,uniformes,equipamentos e acessórios; roupa de cama,
mesa e banho.....................................................................................
Total da Consignação 1.3.00..............................................................

DOTAÇÃO
Variável
Cr$
600.000
780.000
300.000
1.300.000
100.000
200.000
600.000
5.080.000

Consignação 1.4.00 – Material Permanente
Subconsignações:
1.4.03 – Material bibliográfico em geral; filmes.................................................
1.4.05 – Materiais e acessórios para instalações elétricas...............................
1.4.09 – Utensílios de copa, cozinha, dormitório e enfermaria.........................
1.4.11 – Modelos e utensílios de escritório, biblioteca, ensino, laboratório e
gabinete técnico ou cientifico..............................................................
1.4.12 – Mobiliário em geral..............................................................................
Total da Consignação 1.4.00..............................................................

500.000
150.000
150.000
200.000
200.000
1.200.000

2.01 – CÂMARA DOS DEPUTADOS
Consignação 1.5.00 – Serviços de Terceiros
Subconsignações:
1.5.03 – Assinatura de órgãos oficiais e de recortes de publicações
periódicas............................................................................................
1.504 – Iluminação, fôrça motriz e gás............................................................
1.505 – Serviços de asseio e higiene;taxas de água, esgôto e lixo.................
1.506 – Reparos, adaptações, recuperação e conservação de bens móveis.
1.5.07 – Publicações, serviços de impressão e de encadernação...................
1.5.11 – Telefone, telefonemas, telegramas, radiogramas, porte-postal e
assinatura de caixas postais...............................................................

1.200.000
1.200.000
100.000
950.000
5.000.000
1.500.000

– 880 –

1.5.13 – Seguros em geral...............................................................................
1.5.14 – Outros serviços contratuais
1) Assistência técnica......................................................................
Total da Consignação 1.5.00.............................................................

DOTAÇÃO
Variável
Cr$
200.000
400.000
10.550.000

Consignação 1.6.00 – Encargos Diversos
Subconsignações:
1.6.01 – Despesas miúdas de pronto pagamento............................................
1.6.10 – Serviços de caráter secreto ou reservado
1) Comissões de Inquérito...............................................................
1.6.14 – Exposições, congressos e conferências
1) Grupo Brasileiro da União Interparlamentar........
4.000.000
2) Grupo
Brasileiro
da
Associação
Interparlamentar de Turismo...............................
500.000
3) Diversos..............................................................
500.000
Total da Consignação 1.6.00.............................................................

150.000
500.000

5.000.000
5.650.000

Total da Verba 1.0.00.........................................................................

335.507.920

Total das Despesas Ordinárias..........................................................

335.507.920

DESPESAS DE CAPITAL
VERBA 4.0.00 – INVESTIMENTOS
Consignação 4.1.00 – Obras
Subconsignações:
4.1.04 – Reparos, adaptações, conservação e despesas de emergência
com bens imóveis...............................................................................
Total da Consignação 4.1.00.............................................................

1.500.000
1.500.000

Consignação 4.2.00 – Equipamentos e instalações
Subconsignações:
4.2.01 – Máquinas, motores e aparelhos.........................................................
Total da Consignação 4.2.00.............................................................

1.000.000
1.000.000

Total da Verba 4.0.00.........................................................................

2.500.000

Total das Desposas do Capital..........................................................

2.500.000

Total Geral..........................................................................................

338.007.920
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2.02 – SENADO FEDERAL
Fixa
Cr$

DOTAÇÃO

Variável
Cr$

Rubricas da Despesa
DESPESAS ORDINÁRIAS
VERBA 1.0.00 – CUSTEIO
Consignação 1.1.00 – Pessoal Civil
Subconsignações:
1.1.01 – Vencimentos ..................................................................................
1.1.02 – Subsídios e representações .............................................................
1. 1.05 – Salários de contratados ...................................................................
1.1.08 – Auxílio-doença ..........................................................................
1.1.09– Ajuda de custos ..............................................................................
1.1.11– Substituições .............................................................................
1.1.14– Salário-família ...........................................................................
1.1.15– Gratificação de função ................................................................................
1.1.17 – Gratificação pela representação de serviço extraordináro ......................
1.1.18 – Gratificação pela representação de gabinete ...........................................
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de serviço .............................................
1.1.27– Diversos ........................................................................................................
Total da Consignação 1.1.00 ....................................................................

61.782.000
15.768.000

672.000
10.347.300

16.896.000
100.000
200.000
6.040.000
140.000
1.500.000
10.000.000
914.000

6.000.000
88.569.300 41.790.000
130.359.300

Consignação 1.3.00 – Material de Consumo e de Transformação
Subconsignações:
1.3.02 – Artigos de expediente, desenho, ensino e educação .......................
1.3.03 – Material de limpeza, conservação e desinfecção ..................................
1.3.04 – Combustíveis e lubrificantes ........................................................
1.3.05 – Materiais e acessórios de máquinas, de viaturas e de aparelhos .....
1.3.11 – Produtos químicos, biológicos, farmacêuticos e odontológicos artigos
cirúrgicos e outros de uso nos laboratórios ..............................................
1.3.13 – Vestuários, uniformes, equipamentos acessórios; roupa de cama,
mesa e banho ..............................................................................................
Total da Consignação 1.3.00 .....................................................................

1.500.000
700.000
350.000
200.000
150.000
500.000
3.400.000
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Consignação 1.4.00 – Material Permanente

Subconsignações:
1.4.03 –
1.4.05 –
1.4.09 –
1.4.12 –

Material bibliográfico em geral; filmes..................................................
Materiais e acessórios para instalações elétricas................................
Utensílios de copa, cozinha, dormitório e enfermaria..........................
Mobiliário em geral...............................................................................
Total da Consignação 1.4.00...............................................................

DOTAÇÃO
Variável
Cr$
150.000
50.000
50.000
400.000
650.000

Consignação 1.5.00 – Serviços de Terceiros
Subconsignações:
1.5.03 – Assinatura de órgãos oficiais e de recortes de publicações
periódicas ............................................................................................
1.5.04 – Iluminação, fôrça motriz e gás.............................................................
1.5.06 – Reparos, adaptações, recuperação e conservação de bens
móveis..................................................................................................
1.5.07 – Publicações, serviços de impressão e de encadernação.....................
1.5.11 – Telefone, telefonemas, telegramas, radiogramas, porte-postal e
assinatura de caixas postais................................................................
1.5.13 – Seguros em geral.................................................................................
Total da Consignação 1.5.00................................................................

300.000
300.000
250.000
1.800.000
300.000
180.000
3.130.000

Consignação 1.6.00 – Encargos Diversos
Subconsignações:
1.6.01 – Despesas miúdas de pronto pagamento..............................................
1.6.14 – Exposições, congressos e conferências
1) Grupo Brasileiro da União Interparlamentar............. 4.000.000
2) Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar
de Turismo................................................................ 1.500.000
3) Diversos....................................................................
500.000
1.6.24 – Diversos
1) Despesas de qualquer natureza com o Gabinete do
Vice-Presidente da República..................................
230.000

380.000

6.000.000
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DOTAÇÃO
Variável
Cr$
2) Para a assinatura de revistas técnicas e
aquisição de livros indispensáveis à
assessoria técnica do Senado, a cargo da
Diretoria das Comissões................................. 150.000
Total da Consignação 1.6.00 ................................................
Total da Verba 1.0.00 ...........................................................
Total das Despesas Ordinárias ............................................

144.299.300
144.299.300

380.000
6.760.000

DESPESAS DE CAPITAL
VERBA 4.0.00 – INVESTIMENTOS
Consignação 4.1.00 – Obras
Subconsignações:
4.1.04 – Reparos, adaptações, conservação e despesas de
emergência com bens imóveis..............................................
Total da Consignação 4.1.00.................................................

250.000
250.000

Consignação 4.2.00 – Equipamentos e Instalações
Subconsignações:
4.2.01 – Máquinas, motores e aparelhos............................................
Total da Consignação 4.2.00.................................................
Total da Verba 4.0.00............................................................
Total das Despesas de Capital..............................................
Total Geral.............................................................................
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 186, DE 1957
(Nº 2.552-B, de 1957, na Câmara dos Deputados)
Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Educação e Cultura, o
crédito especial de Cr$ 10.000.000,00, para
auxiliar a Federação Universitária Paulista de
Esportes, na construção de um Estádio
Universitário.

144.849.300

300.000
300.000
550.000
550.000

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a
abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o
crédito especial de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), para auxililar a Federação
Universitária Paulista de Esportes, na construção de
um, Estádio Universitário.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
À Comissão de Finanças.
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PROJETO DE LEI DA CAMARA Nº 187, DE 1957
(Nº 1.399-B, de 1956, na Câmara dos Deputados)
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder
Judiciário – Supremo Tribunal Federal, o crédito
especial de Cr$ 93.000,00 para atender ao
pagamento de diferença de gratificação adicional e
abono de emergência a funcionários da Secretaria
daquêle Tribunal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir
ao Poder Judiciário – Supremo Tribunal Federal – o
crédito especial de Cr$ 93.000,00 (noventa e três
mil cruzeiros), para ocorrer ao pagamento de
diferença de gratificação adicional e abono de
emergência a funcionários da Secretaria do
Supremo Tribunal Federal, nos exercícios de 1953
a 1955.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
A Comissão de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CAMARA Nº 188, DE 1957
(Nº 2.687-B, de 1957, na Câmara dos Deputados)
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito
especial de Cr$ 20.000.000,00, destinado à
construção de nova obra de arte sôbre o rio
Parnaíba, na rodovia BR-31.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado
a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras
Públicas, o crédito especial de Cr$ 20.000.000,00
(vinte
milhões
de
cruzeiros),
destinado
á construção de nova obra de arte sôbre o

rio Parnaíba, na divisa entre os Estados de Minas
Gerais e Goiás, no traçado da rodovia BR-31.
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 CAMARA Nº 189, DE 1957
(Nº 1.244-C, de 1956, na Câmara dos Deputados)
Dispõe sôbre o pagamento de cooperações
financeiras nao inscritas em "restos a pagar" ou
satisfeitas por "exercícios findos", a instituições de
assistência social hospitalar, cultural, educacional e rural.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São obrigatóriamente pagas às
instituições de assistência social, hospitalar, cultural,
educacional e rural, tôdas as cooperações
financeiras constantes, nos anexos dos Ministérios
da Agricultura, Educação e Cultura, Saúde e Justiça
e Negócios Interiores, do Orçamento Geral da União
para o exercício de 1951.e que, destinadas a obras,
equipamentos e serviços de manutenção, deixaram
de ser relacionadas, no todo ou em parte, em "restos
a pagar" e, posteriormente, não foram, ainda,
satisfeitas por "exercícios findos".
Parágrafo único. No caso de auxílio
parcialmente não inscrito em "restos a pagar" será
paga apenas essa parcela.
Art. 2º E' extensivo, em todos os casos, no
pagamento das cooperações financeiras de que trata
o artigo anterior o disposto nos artigos 11, parágrafos
2º e 3º, 13, incisos I, II e V e 17, da Lei nº 1.493, de
13 de dezembro de 1951, com as modificações da
Lei nº 2.266, de 12 de julho de 1954.
Parágrafo
único.
Os
estatutos
sociais
acompanharão
sempre
o
pedido
de
pagamento
formulado
por
entidade
assistencial do direito privado.
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Art. 3º Se, por motivo justificado as
cooperações financeiras de que trata esta lei, não
forem satisfeitas no corrente exercício, serão
elas incluídas, como subvenção extraordinária
especial, nos anexos correspondentes do primeiro
orçamento que se elaborar após a obrigatoriedade
de seu pagamento, observado o disposto no artigo
anterior.
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 CAMARA Nº 190, DE 1957
(Nº 4.902-E, de 1954, na Câmara dos Deputados)
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$
272.162,00 para atender ao pagamento do abono de
Natal, no exercício de 1949, aos servidores da
Estrada de Ferro Tocantins.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado
a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o crédito
especial de
Cr$ 272.162,00 (duzentos e
setenta e dois mil, cento e sessenta e dois
cruzeiros), para atender ao pagamento do abono
de Natal, no exercício de 1949, aos servidores
da Estrada de Ferro Tocantins, de acôrdo com
a Lei número 974, de 17 de dezembro de
1949.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
À Comissão de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a Ieitura do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Cunha Mello,
primeiro orador inscrito.
O SR. CUNHA MELLO: – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, antes de entrar objetivamente no assunto
do meu discurso, como Senador pelo Amazonas e líder
de minha bancada nesta Casa, agradeço aos nobres
Senadores juracy Magalhães, João Villasbôas, Daniel

Krieger, Carlos Saboya e Francisco Gallotti, as
expressões generosas com que, ontem, se referiram
à Amazônia.
Ficam, pois, consignadas nestas poucas
palavras, o nosso reconhecimento pela maneira com
que S. Exas., se manifestaram sôbre o projeto aqui
discutido e aprovado, a respeito de portos do Estado
do Amazonas.
(Lendo)
Senhor Presidente:
Numa das nossas sessões do mês passado, o
nobre Senador Mem de Sá; com aquela vibração e
eloquência que lhe são peculiares, proferiu um
empolgante discurso, em que, como disse, reunindo
dados objetivos e conhecidos, visava a espevitar
memórias fatigadas e cobrar contas de otimismos
delirantes.
Então, na liderança provisória da maioria desta
Casa, ouvimos atenciosamente S. Exa.
Não aparteamos. Há discursos que não devem
ser aparteados. Devem ser ouvidos e respondidos,
se resposta se lhes pode dar.
Limitamo-nos a declara, a Sua Excelência que,
embora reconhecendo difícil defender a atual
situação financeirfa do País, efeito e conseqüência
de muitas e remotas causas, era fácil para qualquer
um de nós, membro da maioria, definir e precisar o
quinhão de responsabilidade do atual Govêrno ano
momento, pela continuação, pela aparente
agravação de herança algo negativa que lhe
deixaram.
Para satisfazer êsse compromisso com o meu
nobre colega e amigo, digno de nossa exaltada
admiração às suas qualidades de cidadão e de
homem público, vimos hoje à tribuna do Senado.
Antes de embarcar S. Exa. para Londres,
onde, como membro da Comissão Interparlamentar,
está
a
representar
o
Senado
Brasileiro,
comunicamos-lhe que não podendo demorar muito
êste nosso discurso e, muito demorado êle já está,
seríamos forçados a satisfazer o compromisso de
responder-lhe em sua ausência, que muito lamento.
Ademais, aproxima-se e hora em que já vamos
discutir o Orçamento de 1958.
Nosso pesar, porém, por sua ausência, levanos a examinar o discurso ao S. Exa. com redobrado
apreço, com a mais atenciosa deferência.
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Senhor Presidente:
O Estado Moderno tem muito ampliados os
setores de suas atividades.
Daí, resulta que suas despesas sejam, cada
dia, mais previsíveis e imprevisiveis. Essa afirmativa
mais se confirma num Estado Federativo, onde o
orgão central tem o dever de permanente assistência
aos outros órgãos. Num regime de cooperação entre
êles em benefício de todos.
Ademais, êsse dever se torna bastante
oneroso, em conseqüência da nossa deficiente
solução constitucional de partilha de rendas entre os
Membros da Federaçào.
A assessoria técnica da Bancada Paulista no
Congresso Nacional, num dos seus trabalhos notáveis,
com cifras impressionantes demonstrativas de suas
asserções, sob o título – "A Posição dos Estados na
proposta orçamentária de 1958", escreveu:
"A receita federal deveria ter, através da despesa,
destinação prioritàriamente corretiva das insuficiências
regionais, de modo a ensejar para a Nação um
desenvolvimento econômico tendente à uniformidade.
Fora das áreas subdesenvolvidas, desejável
seria que só se aplicasse verba federal quando a
obra ou serviço visado apresentasse finalidade
característicamente nacional.
O federalismo brasileiro obra de "arte política",
tem sua origem prêsa a um ato de "adoção e não de
"nascimento". Inspirado no paradigma americano do
norte, recebemo-lo na "contra-mão', eis que, partindo
do unitarismo cumpriu roteiro inverso.
Federar é "unir".
Para nós, foi "separar" em têrmos de
descentralização.
O "punctum saliens" de nossa problemática
federativa,
concentrou-se,
desde
a
origem
pràticamente num único setor: a autonomia dos
Estados frente ao Poder Central.
Daí nossa história político-administrativa,
tanto no Império, quanto na República, girar
sempre em tôrno do eixo das atribuições con-

feridas, respectivamente, às Províncias e aos
Estados.
A configuração da efetiva autonomia exige o
concurso cumulativo de três condições básicas: a
administrativa, a política e a financeira. Na
descentralização traduz-se a primeira.
Tratamento condigno à segunda tem sido
dispensado por nossos diplomas constitucionais que
se esmeram na fixação das lindes entre os poderes
estaduais e central.
A condição financeira retrata-se através de um
binômio, cujo primeiro têrmo – o valor ou requisito
financeiro "strictu sensu" – encontra solução no
esquema da partilha das rendas, que reservando a
cada unidade federada um domínio tributário próprio,
visa a gorantir-lhe, pelo menos, o mínimo necessário
à sobrevivência como Estado.
O segundo têrmo – valor financeiro "lactu
sensu", ou, simplesmente econômico – formula-se à
imagem e semelhança do princípio federativo que, em
essência, reside na cooperação, e se realiza atravês
da política econômico-financeira federal.
Enquanto os compartimentos estanques da
partilha de rendas asseguram a "cada um para si",
o instrumental. econômico-financeiro da União,
inspirado naquela virtude suprema de federalismo,
que Descartes chamou "generosidade", deve
propiciar a formação do terreno em que se
assentam os lineamentos fundamentais da
política de solidariedade de "todos por um e um
por todos.
Os descontentamentos que armam as queixas
dos Estados contra a nossa realidade federativa,
embora, aparentemente, incidam sôbre o mecanismo
de distribuição das rendas, trazem, em verdade, outro
enderêço.
De
fato, no
que
tange
ao
ideal
de
homogeneização,
transcendente
escopo
do País, que objetiva reduzir ao mínimo
as
violentas
dissemetrias
econômicas
de
nossas regiões, pouco ou nada adiantaria
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melhorar a posição dos Estados na mecânica da
partilha.
As unidades menores, seria apenas o maior
direito à própria pobreza. O mal, não há dúvida, finca
raízes no campo federal.
Com a União, subvertidos os laços federativos
(horizontais), por transmutação em relações de
soberania (verticais) repete-se a história da realeza,
apenas deslocados os fatos do plano individual, para
o institucional.
Alardeando
riqueza,
afogada
em
investimentos, inclusive suntuários, dirigidos por
suas preferências políticas (os planos de economia
garantem a efetividade de cobertura unicamente
para os programas do Govêrno), mantendo, para os
setores militares e civil de seus servidores, padrões
de vencimentos que são um escárneo à pobreza
dos funcionalismos estaduais e municipais
(servidores, respectivamente, pobres e plebeus),
jogando com todos os trunfos permitidos pelo
emissionismo liberto de "prévia autorização
legislativa" (Constituição, art. 65, VI), exercitando,
em suma. "le droit de seigneur", demonstra o poder
central não estar ainda muito contagiado pelo virus
do federalismo.
Não é por menos que nossa Federação
pouco se adiantou ao estágio da "afectatio
juris".
Não sabemos se êsse notável trabalho
distribuído por todos nós, parlamentares,
nas suas afirmações, de preferência, nas
suas cifras, mereceu o estudo atencioso que
reclama.
Essas cifras, afirma-se, demonstram que,
infelizmente, a despesa da União, influenciada por
"eixos políticos", ainda está muito distanciada do
ideal federativo.
Ressalvamos que, apoiando essa conclusão,
em espírito, estamos em desacôrdo com os seus
autores em certas conclusões a que êles tenham
pretendido chegar.
Intervindo nos setores de iniciativa
privada,
intervenção
que
admitimos
o
reclamamos,
sòmente
como
auxiliar
dessas mesmas iniciativas, quando elas não

podem, por si sós, realizar os seus objetivos, o
Estado Moderno, diretamente por intermédio de suas
autarquias, sociedades de economia mista e outros
órgãos paraestatais, tem encargos financeiros que
não podem poupá-lo de "deficits" permanentes
plantados em terrenos férteis. Não planta couves,
mas carvalhos.
Do terreno de afirmações doutrinárias,
escusando-nos, inicialmente, da temeridade de
versarmos assuntos em que outros, nesta Casa,
poderiam desempenhar-se com mais autoridade,
passamos a examinar o discurso do Senador Mem
de Sá nas diferentes censuras por Sua Excelência
feitas ao atual Govêrno, nos diversos setores das
suas atividades.
Senhor Presidente:
Inicialmente, consignamos que, a nós
congressistas, cabe o quinhão maior, mesmo muito
maior, de responsabilidade na precariedade de
nossa situação financeira. O Poder Executivo é
sempre o mais visado em tôdas as situações. Não se
lhe reconhece os atos bons; esquece-se que lhe
incumbe cumprir e, respeitar o que os outros Poderes
lhe reclamam, lhe impõem: leis más que fazem,
decisões, nem sempre justas que proferem.
Isto já foi corajosamente ressaltado por bravos
colegas nossos, inclusive quando do discurso do
Senhor Senador Mem de Sá.
Senhor Presidente:
Na sua Mensagem ao Congresso Nacional, ao
ensejo da abertura da atual sessão legislativa, já o
Senhor Presidente da República prestou, como
devia, os mais amplos esclarecimentos sôbre a
situação financeira da União, em 1956.
Nesse documento de ordenação constitucional
(Const., art. 87, parágrafo 8º), de autenticidade
incontestável, valeu-se S. Exa. dos elementos das
contas que já prestara ao Congresso, então em
exame no Tribunal de Contas.
Ressalvou que as perspectivas do "deficit"
orçamentário se agravaram consideràvelmente
com o aumento de vencimento concedido aos
servidores civis e militares, provocando um
desequilíbrio orçamentário, estimável em 43.5
bilhões de cruzeiros.
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Assim, enquanto as autorizações de
despesa, à conta do orçamento e de créditos
orçamentários adicionais, atingiam a 114,5 bilhões
de cruzeiros, a receita da União não ultrapassaria
de 71 bilhões!
Para cobrir êsse "deficit" foram necessários
recursos decorrentes de operacões de créditos ou a
postergação de certas despesas orçamentárias, de
natureza inadiável.
Além disso, o Govêrno teve que atender
à liquidação da dívida flutuante. Eis que,
só à conta de "restos a pagar" e "fundos",
fôra levada, de 1955 para 1956, uma
responsabilidade montando a:
14,4 bilhões de cruzeiros
Teve o Govêrno o objetivo, nesse setor,
de corrigir um deficit finanseiro superior a 50
bilhões de cruzeiros. "Deficit" para o qual não
concorreu. "Deficit" que não era de sua
Administração.
Entretanto, malgrado a previsão sombria, o
preságio verossímil dos números, o exercício de
1956 foi encerrado sòmente com um "deficit"
de caixa orçamentária de 16,7 bilhões de
cruzeiros e com um "deficit' geral de caixa de
23,9 bilhões.
Se atentarmos a que a despesa da União foi
agravada, no exercício de 1956, com o pagamento a
funcionários civis e militares numa parcela de 30
bilhões de cruzeiros, parcela não computada na lei,
veremos o esfôrço do primeiro ano de Govêrno do
Sr. Juscelino Kubitschek.
Esfôrço sem paralelo na nossa Administração
Pública.
Sem o aumento de vencimentos, o "superavit'
de caixa orçamentária seria da ordem de 13,3
bilhões de cruzeiros, e o "superavit" geral de Caixa
atingiria a 6,1 bilhões de cruzeiros.
E' êsse um resultado bastante expressivo.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Dá licença
para um aparte?
O SR. CUNHA MELLO: Pois não.

O SR. JURACY MAGALHÃES: – No Balanço
Geral da União, o "deficit" é de Cr$ 32.000.000,00.
Como proclama, agora, V. Exa. ser de apenas Cr$
23.000.000,00?
O SR. CUNHA MELLO: – Nobre Senador
Juracy Magalhães, há-de Vossa Excelência
compreender que eu, ao preparar discurso de tal
importância, no qual faria afirmações ao Senado, me
socorreria da autenticidade de elementos e subsídios
oficiais, indo colhê-los, como o devia na ContadoriaGeral da República. Os dados que trago são
absolutamente verídicos. Posso admitir esteja com V.
Exa. a razão; mas quero que o nobre aparteante
creia que eu não faria discurso de tal
responsabilidade, sem o subsídio necessário,
requisitado nas boas fontes.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Exatamente
por isso é que o aparteei. Sei que o nobre orador se
vale de dados oficiais e é com êsses mesmos
elementos que desejo retrucar a V. Exa. Perguntaria
a V. Exa., Procurador emérito do Tribunal de Contas,
onde sempre defendeu, não só com inteligência, mas
com bravura, o interêsse público...
O SR. CUNHA MELLO: – Muito obrigado a V.
Exa.
O
SR.
JURACY
MAGALHÃES:
–
...perguntaria a V. Exa. se concorda com aquela
parcela de cêrca de três bilhões e novecentos
milhões de cruzeiros que também vem no Balanço
Geral da União, a mesma fonte que o nobre colega
cita, a Contadoria Geral da República, paga sem
autorização ou excedendo verbas orçamentárias.
O SR. CUNHA MELLO: – Constitui o fato
objeto de diversos períodos do meu discurso.
Esperava que da prática parlamentar e inteligência de
V. Exa. surgisse êsse assunto. Posso garantir que o
aparte será respondido satisfatòriamente no decorrer
do meu discurso. tanto quanto me é permitido.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Perdoe V.
Exa. que me tenha antecipado. Ouvirei com a maior
atenção a exposição de V. Exa. para voltar ao
assunto auando chegar a êle.
O
SR.
CUNHA
MELLO:
–
Recebendo o legado dum orçamento já em
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si deficitário, acrescido duma despesa obrigatória e
de pagamento improrrogável, dum montante de 30
milhões de cruzeiros, afinal conseguiu o Govêrno
executá-lo com o descoberto de 16.7 bilhões.
Como não se reconhece, face a êsses dados,
a essas cifras, a ação criteriosa do Govêrno no setor
orçamentário?
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Desculpeme o nobre colega, mas tenho de interrompê-lo
novamente diante da afirmação que está fazendo.
Desejaria contestá-la desde logo. O critério do
Govêrno deveria ser aferido por uma política geral de
compressão de despesa. Essas embaixadas que
saem todos os dias do Brasil, suntuosas e
suntuárias, não atestam a falta de critério do
Govêrno na aplicação do dinheiro público?
O SR. CUNHA MELLO: – No meu discurso V.
Exa. terá a resposta mas, desde já, não esqueça que
algumas dessas embaixadas são do próprio
Congresso.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Se o
Congresso concede êsses erros, está seguindo,
apenas, a trilha do Executivo. A minha tese é de que
não será possível equilibrar o Orçamento se o
exemplo não vier de cima. Infelizmente tal não
acontece. O Presidente da República gasta
desbragadamente para uso pessoal, quando, por
exemplo, compra dois aviões a jato para seu
transporte. E' a demonstração de pouca austeridade,
o que, sem dúvida, repercute no espírito dos
parlamentares. Se o Chefe da Nação organiza uma
embaixada com quarenta membros para a Argentina,
não é de admirar que a Câmara dos Deputados
mande vinte e tantos membros à Síria, à União
Interparlamentar envie mais de uma dezena à
Bangkok. Todos estão afinando pelo exemplo do
Govêrno. O que contradito de imediato, apesar do
brilhantismo das palavras de V. Exa. e do interêsse
com que faz a defesa do Executivo, é que haja
critério do Govêrno para boa execução orçamentária.
Os fatos não confirmam a assertiva de V. Exa.
O SR. CUNHA MELLO: – Afirmo a
V. Exa. que essas objeções serão res-

pondidas no meu discurso e, talvez também no
correr do mesmo V. Exa. se encontre comigo no
acerto de tais considerações.
O SR.JURACY MAGALHÃES: – Aguardarei.
O SR. CUNHA MELLO: – A exposição que
venho trazer ao Senado baseia-se em cifras e nada
mais é certo, nada é mais belo, nada mais
incontestável que a verdade das cifras.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Muito mais
importante que o alinhamento das cifras é a
interpretação que se possa delas fazer.
O SR. CUNHA MELLO: – Muito bem. Talvez
nessa interpretação não cheguemos a um acôrdo.
Já vou começar a respondera Vossa
Excelência.
Imputa-se ao Govêrno, a responsabilidade de
ter efetuado, sem a necessária autorização
legislativa, despesas num total de 7 bilhões de
cruzeiros. (Estou desprezando as frações).
Isto foi consignado na exposição do Ministro
Joaquim Coutinho, no Tribunal de Contas.
Não poderia o digno relator das contas do
Govêrno, naquele órgão deixar de proceder assim,
cumprindo estritamente preceito IegaI.
Baseou-se S. Exa. nos elementos que lhe
foram fornecidos pelo próprio Govêrno, como
esclareceu.
E' mister, porém, explicar porque as contas
governamentais contêm tão vultosas cifras.
Não é difícil essa explicação.
Quando o Congresso Nacional cria cargos no
funcionalismo
federal,
ou,
como
ocorreu
recentemente..
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Recomendo
cautela a V. Exa., porque estou com um contraataque preparado. Pode aguardá-lo.
O SR. CUNHA MELLO: – Não é difícil essa
explicação. Esperava que meu discurso fôsse
engrandecido pelos apartes de V. Exa. Vim à
tribuna contando com o brilho do suas
intervenções
de
homem
público
bem
intencionado, de cidadão e de soldado. Não
preciso dizer mais.
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O SR. JURACY MAGALHÃES: Muito
obrigado. Espero que V. Exa. receba meus apartes
como contribuição ao esclarecimento da verdade.
O SR. CUNHA MELLO: – Estou gratíssimo
aos apartes de V. Exa.
Prossigo, Sr. Presidente:
(Lendo) Quando o Congresso Nacional cria
cargos no funcionalismo federal, ou, como ocorreu
recentemente, eleva, no correr do ano, padrões de
vencimentos do pessoal permanente, cabe ao
Govêrno a realização da despesa.
Não lhe é lícito deixar de pagar os
vencimentos dos novos cargos, ou os padrões dos
vencimentos aumentados.
Porque não houve autorização legislativa
para a abertura dos créditos necessários,
correspondentes às novas despesas, não fica o
Govêrno exonerado da obrigação de pagar.
Porventura, já houve, entre nós, Govêrno que
tivesse suspenso o pagamento do funcionalismo,
sob a alegação de acidentais insuficiências de
crédito?
Não se tem entendido, praticado e justificado
que tem o Govêrno o exercício de Poder implícito,
que lhe outorga a Constituição, de assumir
compromissos, mesmo além dos créditos existentes,
desde que êsses compromissos resultem de
imperativo legal de ordenação do Poder Legislativo?
Ainda agora o aumento decorrente do projeto relativo
aos tesoureiros não leva o Govêrno a novos ônus?
Foram-lhe dados os fundos necessários para ocorrer
a essas novas despesas?
O SR. JURACY MAGALHÃES: – De acôrdo
com a técnica administrativa, incumbida ao Govêrno
solicitar, imediatamente, através de Mensagem, a
abertura de crédito, V. Exa., elemento do Tribunal de
Contas que é, não pode aceitar como boa a norma
governamental de exceder créditos ou fazer
pagamentos sem créditos.
O SR. CUNHA MELLO: – Exatamente pela
minha prática de dezessete anos no Tribunal de
Contas, provarei a V. Exa. que o Govêrno agiu
bem e dentro dos preceitos legais.

Permita-me continuar minha explicacão.
Não está o Govêrno, em tais conjunturas,
obrigado a satisfazer compromissos decorrentes de
ordenações legais, além dos créditos existentes...
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Sou capaz
de citar o artigo do Código de Contabilidade que V.
Exa. vai mencionar.
O SR. CUNHA MELLO (lendo): –
...procedendo de acôrdo com o Código de
Contabilidade da União, em seu artigo 46:
Lê-se, nesse artigo.
"O empenho da despesa não poderá
exceder às quantias fixadas pelo Congresso
Nacional
(exceto
no
caso
de
pensões,
vencimentos e percentagens marcadas em lei,
ajudas de custo, comunicações ou transportes
necessários aos serviços)".
A
constitucionalidade
do
Código
de
Contabilidade Pública, desde 1952. nunca foi objeto
de dúvida.
Ademais, o seu regulamento, posteriormente,
foi êle aprovado por uma lei.
Não há mesmo incompatibilidade entre o
referido dispositivo – de lei ordinária – e o preceito do
§ 3º do artigo 77, da Constituição de 1945, que torna
proibitiva a realização do ato desde que a recusa do
seu registro por parte do Tribunal de Contas se
baseie na falta do crédito ou na imputação a crêdito
impróprio.
O veto constitucional destina-se, sumo é óbvio
a despesa facultativa, variável que se forma através
dos empenhos contratuais ou administrativos, isto é
daqueles que resultam do arbítrio do Poder
Executivo.
E' preciso destinguir, em matéria de lei aquele
empenho que resulta de uma ordenação do Poder
Legislativo e aquêle empenho que resulta de um ato
do Poder Executivo.
Dependem, por isso mesmo, essas despesas,
do prévio registro da Tribunal de Contas. Despesas
com vencimentos pensões, percentagens e outras
congeneres não provêm dêsses empenhos.
Resultam de empenhos legislativo.
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Originam-se diretamente de atos de Poder
Legislativo, vinculando o Estado para em terceiros,
obrigando-o ao seu pagamento em importâncias
fixas ou variáveis.
Aparecem essas despesas nos balanços
gerais da União, classificadas nas próprias verbas à
conta das quais deveriam correr, caso houvesse
crédito suficiente.
Montam em cêrca de 3,5 bilhões de cruzeiros,
estando a sua parcela de maior vulto 2,3 bilhões – a
cargo do Ministério da Fazenda.
Nesse Ministério, resultaram, principalmente
dos excessos de despesas, correspondentes aos
acréscimos de receita sôbre a previsão orçamentária
nas
rubricas
vinculadas
ao
Fundo
do
Reaparelhamento Econômico, Fundo Federal de
Eletrificação, cota dos Estados no impôsto único
sôbre energia elétrica e integralização do capital da
PETROBRÁS, excessos êsses que, ex-vi do artigo 6º
da própria lei orçamentária vigente em 1956,
deveriam figurar como suplementar, não aberto pelo
Poder Executivo, por estar extinto o período adicional
e por não ser possível em 1957, abrir crédito
suplementar a verbas do exercício de 1956.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite V.
Exa. um novo aparte?
O SR. CUNHA MELLO: – Com prazer.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Ainda ai foi
simples falta de previsão do Govêrno. Quem está
administrando a coisa pública deve pedir
providências tempestivamente. Se o Govêrno deixou
escoar o ano de 1956 sem pedir créditos adicionais,
é porque não estava capacitado das obrigações que
tinha de enfrentar, o que revela falta de
administração; incapacidade administrativa.
O SR. CUNHA MELLO: – Meu nobre colega,
quero recordar a V. Exa. que comecei lembrando as
múltiplas atividades do Estado moderno. Exatamente
por isso, por ser Estado moderno, tem tôdas essas
atividades dentro da Federação com despesas
previsíveis e imprevisíveis, cada vez maiores.
Nenhum país no mundo, no Estado
moderno, sendo país em formação como

o Brasil, pode ter essa certeza, êsse rigor, essa
verdade de previsão ou imprevisão das despesas de
sua administração.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Concordo
com V. Exa. e acho que o Presidente da República
devia propor as medidas administrativas necessárias
para pôr o aparelho burocrático em condições de
funcionar. "Lorsque I'adnistration dévient um
problème c'est que I'organisation du travail est
mauvaise" – Se a administação se torna um
problema, é que a organização do trabalho é má. O
Presidente da República não deu até hoje a menor
contribuição para o funcionamento da Comissão de
Reforma Administrativa criada no Parlamento, e que
até hoje só se reuniu duas vêzes.
O SR. CUNHA MELLO: – Nenhum legislador,
por mais consciente e por mais previdente, pode ter
o dom de adivinhar todos os imprevistos da
realidade. Êsse defeitos, essas incorreções que V.
Exa. reclama na previsão, ninguém ignora que são,
em geral, reparados, no Orçamento do ano seguinte.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa. vai
ver que os erros por mim apontados vão ser
repetidos na execução do atual Orçamento. Os
pagamentos feitos sem crédito continuarão a existir.
O Govêrno vai se estribar, como sempre, no artigo
46 do Código de Contabilidade, que V.Exa. citou.
Aliás, eu me antecipei, dizendo que era essa a
defesa que V. Exa. ia apresentar do Govêrno. Um
Govêrno diligente, eficiente, cuida, em tempo, de
pedir ao Congresso as medidas capazes de suprir as
falhas existentes.
O SR. CUNHA MELLO: – Muito bem. Mas
não dependem só do Govêrno. O Poder Legislativo
está se esforçando, agora, para conseguir uma
fórmula.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – O
Legislativo colabora até demais com o Executivo;
concede demais; a única culpa do Legislativo é dar
demais ao Executivo.
O SR. CUNHA MELLO (lendo): –
Nesse
particular,
a
atuação
do
Poder
Executivo
pautou-se,
rigorosamen-
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te, nos limites determinados pelo artigo 48 do
Regulamento Geral de Contabilidade Pública, onde
está dispôsto:
"As cotas da receita geral ou algum de seus
títulos, que leis especiais ou de orçamentos destinem
a constituição de fundos ou caixas especiais ou ao
pagamento de alguma despesa especializada, não
poderão ser abatidas da receita, mas tão sómente
calculadas para figurarem em verba especial dá
despesa pela importância correspondente à
anulação que se teria de fazer para os fins
determinados nas mesmas leis.
O crédito orçamentário assim fixado poderá
ser alterado, para mais ou para menos, mediante
registro do Tribunal de Contas, em face das
demonstrações mensais de receita efetivamente
arrecadada em tais rubricas".
Os
demais
excessos
provieram
de
vencimentos, pensões, gratificações adicionais, por
tempo de serviço e outras despesas do mesmo tipo.
Não podiam essas despesas ser impugnadas
pelo Poder Executivo, a menos que êste deixasse de
cumprir ordenações legais.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Não sei se
V. Exa., mais adiante, vai enunciar as parcelas mais
importantes dos pagamentos feitos sem créditos
votados. Refiro-me aos pagamentos à Rede Mineira
de Viação e ao Govêrno do Estado de Minas Gerais.
Avisei a V. Exa. que tomasse cautela, porque ia
contra-atacar.
O SR. CUNHA MELLO: – Essa ressalva está
consignada no meu discurso.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Desejava, a
propósito, assinalar que quantia superior a um bilhão de
cruzeiros foi destinada a pagamento de juros e outras
despesas não pagas anteriormente, desde 1931, pelo
Govêrno Federal à Rêde Mineira de Viação e ao
Govêrno do Estado de Minas Gerais. Simultâneamente,
deixou a União de entregar parte da cota constitucional
de 3% à Valorização da Amazônia, assim como a
cota constitucional destinada ao Vale do São Fran-

cisco, e a cota legal devida ao Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico. Perguntaria, então, a
V. Exa. se concorda com essa política de dois pesos
e duas medidas, pela qual se dá ao Estado de Minas
Gerais aquilo a que não tinha direito, e se deixa de
pagar a outros Estados e entidades o que representa
obrigação constitucional e legal.
O SR. CUNHA MELLO: – Estou pronunciando
êste discurso a propósito dos esclarecimentos em
tempo prestados ao Senado pelo eminente Senador
Mem de Sá; entretanto, por deferência a Vossa
Excelência, pronunciarei outro discurso, a fim de
responder aos seus apartes.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Só tenho que
louvar V. Exa. pelo bom gôsto, encolhendo o discurso
do nobre Senador Mem de Sá para responder. O meu
foi muito anterior ao de S. Exa. Havendo comentado os
Balanços Gerais da União, tive a honra de receber
carta do Contador Geral da República, reconhecendo a
justeza de minhas críticas, inclusive quando apontei
êrros na organização dêsses Balanços Gerais.
Quando V. Exa. tiver de responder, não o faça
aos apartes que ocasionalmente estou proferindo,
em homenagem a V. Exa., faça-o àquele discurso
que aqui pronunciei e ficou ,sem resposta.
O SR. CUNHA MELLO: – Muito bem; ,assim
farei. Pronunciarei outro discursa para reparar o
tratamento desigual que V. Exa. me atribui, ao
examinar palavras suas e do nobre Senador Mem de
Sá.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Foi, apenas,
uma escolha, que honra o bom gôsto de V. Exa.
O SR. CUNHA MELLO: – Simplesmente,
pode ter acontecido que eu estivesse presente por
ocasião do discurso do nobre Senador Mem de Sá,
ou fôsse chamado ao debate, nominalmente. A
oração de V. Exa., parece-me, foi proferida ao ensêjo
do relatório do Ministro Coutinho.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Meu
discurso antecedeu o relatório do Ministro
Coutinho.
Posso
mesmo
invocar
pa-
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ra mim a honra de ter feito o primeiro comentário
público aos Balanços Gerais da União. Lembro-me de
que, indo passar o Carnaval em Barbacena, levei-os
comigo e lá os estudei. Quando voltei, pronunciei
discurso sôbre o assunto nesta Casa. A propósito,
recordando outro débito de V. Exa. – êste, sim,
autêntico – peço-lhe não se esquecer de obter do Sr.
Presidente da República uma resposta quanto àquela
promessa de agir em consequência do relatório do
Doutor Edgard Teixeira Leite, relativamente ao caso
administrativo do Território do Rio Branco, V. Exa.,
naquela ocasião, assegurou-me que o Chefe do
Govêrno não tomara, ainda, conhecimento dêsse
relatório, porquanto estivera com sua Excelência, às
onze e meia daquele dia. Já são passados alguns
meses, e V. Exa. não me disse quais as providências
adotadas pelo Senhor Presidente da República, nem
se Sua Excelência já leu o relatório. Aproveito, assim,
a oportunidade para fazer essa cobrança pública de
V. Exa., tão bom pagador.
O SR. CUNHA MELLO: – V. Exa. que é
realista sabe bem que, na vida real, muita gente
cobra e não recebe, e, muitas vezes, quem cobra do
Presidente da República nem sempre recebe.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa.
agora mostrou que o mau devedor é o Presidente da
República.
O SR. CUNHA MELLO: – Não sei se cheguei
a tanto mas posso garantir a V. Exa. que fui bom
cobrador.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Não
esperava outra coisa de V. Exa.
O SR. CUNHA MELLO (lendo): – Fêz-se
referência, também, a despesas no total aproximado de
4 bilhões de cruzeiros, os quais, com os 3,5 bilhões já
mencionados viriam atingir a cifra de 7,5 bilhões de
despesas realizadas sem autorização legislativa.
Tècnicamente, as despesas efetuadas sem
crédito ou além dos créditos existentes,
consideradas impreteríveis, mas realizadas
segundo o arbítrio da autoridade administrativa,
não são despesas públicas, isto é, não podem ser
consideradas nos resultados diferenciais dos

exercícios,
porque
dependem
de
prévia
manifestação do Poder Legislativo.
Por isso, o Regulamento Geral de.
Contabilidade Pública, no § 3º do seu artigo 24,
declara que:
essa classe de despesas será debitada aos
chefes das repartições que as autorizaram, até que o
Congresso Nacional conceda autorização para a
abertura de crédito regularizador.
Negado o crédito, ocorrerá a responsabilidade
da ordenador da despesa.
De antemão, não é justo, mas precipitado
censurar o Govêrno, antes do exame que, em cada
caso, deve o Congresso fazer, manifestando-se
sôbre o assunto.
Deve o Govêrno respeitar a lei orçamentária.
Mas lhe incumbe também assegurar a defesa do
patrimônio nacional, a manutenção dos serviços de
comunicações, de transportes e outros.
Embora êsses serviços dependam muito das
atividades legislativas, eventualmente, podem
requerer e requerem a ação pronta do Poder
Executivo, sem que a êste seja lícito apelar para a
abertura de crédito extraordinário.
Como deveria proceder o Executivo, por
exemplo, face à situação em que o colocou o
Congresso Nacional, não concedendo dotações
orçamentárias bastantes para ocorrer aos deficits de
custeio das estradas de ferro da União?
Realizar as despesas de nítida caráter de
emergência impreterível, ou aguardar que o
Congresso lhe concedesse os créditos adicionais,
deixando paralisar o tráfego dessas estradas?
Com
êsse
dilema,
nessa
conjuntura
angustiosa, não se defrontou, não se encontrou
sòmente o Sr. Juscelino Kubitschek, mas diversos
outros seus antecessores, que, como êle,
igualmente, procederam.
Realizaram a despesa para evitar mal maior
paralisação das estradas de ferro.
O Govêrno, anterior ao atual, executou despesas
impreteríveis, sem crédito, num montante do 3,3 bilhões
de cruzeiros.
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Em 1956, isto é, no Govêrno atual,
regularizaram-se despesas de exercícios anteriores
em quantura de 3,4 bilhões.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. CUNHA MELLO: – Com todo o prazer.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – No exercício
de 1956, realizaram-se ainda despesas, sem crédito
ou além dos respectivos créditos, no montante de
três bilhões, novecentos e oitenta e quatro milhões.
setecentos e vinte e nove mil, novecentos e
cinqüenta e nove cruzeiros e sessenta centavos.
Ouvi V. Exa. dizer três bilhões e pouco. E' quase
uma unidade, porque são novecentos e oitenta e
quatro milhões. Para um bilhão, falta muito pouco. E'
uma retificação que faço, em homenagem a V. Exa.
O SR. CUNHA MELLO (lendo): – A emissão
de papel moeda mereceu crítica severa do meu
nobre colega Senador Mem de Sá.
Mas, não dispondo o Govêrno de fontes de
receitas senão aquelas prescritas em lei; não tendo
autorização legislativa para contrair empréstimos a
longo prazo, dado que a autorização legislativa para
emitir Letras do Tesouro é restrita à duração da lei
orçamentária; ademais, se os seus instrumentos de
política monetária esgotaram a capacidade
contribuitiva dos bancos, como poderia o Govêrno
cobrir, pelo menos, a despesa resultante de
vencimentos do pessoal civil e militar, alcançando,
mais ou menos, 30 bilhões de cruzeiros?
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. CUNHA MELLO: – Com todo o prazer.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Devíamos, realmente, começar a remediar a nós
próprios, porque não somos apenas um órgão
criador, mas de fiscalização da aplicação da lei.
Desde que nos permitimos, desarrazoadamente,
criar despesas para as quais não oferecemos
receita respectiva, que autoridade teremos para
censurar o Presidente da República quando lança
mão de dispositivo legal, como o que V. Exa., ago-

ra, acaba de citar? Realmente, não seria desejável.
Melhor seria encontrássemos outra saída. Colocamos,
muitas vêzes, o Govêrno, num dilema cuja ponta
procura e dentro dela dá o remédio possível.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – S. Exa age
com o arbítrio que entende.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Age
com arbítrio próprio, o que é muito melhor do que
nossa inconsciência. Confessemos nossas faltas.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Confesso
que não me incluo entre os inconscientes.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Eu
incluo-me. Sou mais modesto que Vossa Excelência.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Louve essa
virtude cristã de V. Exa.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Obrigado a V. Exa. Das almas grandes a nobreza é
esta...
O SR. CUNHA MELLO: – Nem seria de
esperar-se que déssemos um saldo orçamentário fixo.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Ainda há,
pouco, a respeito da deficit orçamentário fixado, citei,
de memória, para V. Exa., que nos Balanços Gerais
da União, era de ordem de trinta e dois bilhões, e V.
Exa., havia anunciado vinte e três bilhões. Mandei
buscar os Balanços Gerais da União, porque Vossa
Excelência afirmou ter-se valido de informações
oficiais. Então, para contraditar, munido de dados
oficiais, porque desejei recorrer à mesma fonte, leio
para V. Exa.: Balanço Geral da União, relativo ao
exercício de 1956, apresentado ao Exmo. Senhor
Ministro da Fazenda, José Maria Alkmim, pela
Contadoria Geral da República. Aqui está, na pág.*,
in fine, o deficit para o presente exercício – Cr$
32.945.663.916,80.
E ainda com certa exuberância, chegaremos
ao mesmo resultado comparando a receita
arrecadada – Cr$ 74.000.000.000,00 – com a
despesa escriturada Cr$ 107.000.000.000,00. Deficit
orçamentário: Cr$ 32.945.663.916,80.
O SR. CUNHA MELLO: – Muito bem!
Já
prometi
que
farei
novo
discur-
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so para responder aos apartes de Vossa
Excelência.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Nesse
discurso, tratarei lealmente de corrigir meus
equívocos a respeito dos algarismos.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – A probidade
de V. Exa. está acima de qualquer dúvida, ou
interpretação.
O SR. CUNHA MELLO: – Muito abrigado.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Contando V.
Exa. neste Senado com muitos admiradores,
inclusive eu, não se preocupe em retardar a
resposta. Apenas insisto em que V. Exa. responda
não ao meus modestos apartes, mas ao discurso de
comentários sôbre os Balanços Gerais da União que
fiz para provar a correção das previões do Senado
na Receita para o ano de 1956.
O SR. CUNHA MELLO: – Não tomei êste
compromisso com V. Exa., porque naquele momento
não estava eu na liderança da Maioria. Não me senti
na obrigação, como ressaltei perante o Senador
Mem de Sá, de ocupar a tribuna para desempenhar
o papel de Líder da maioria que, estão, não me
cabia.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Não tenha
dúvida de que o futuro discurso de V. Exa. ainda
fortalecerá de muito a modéstia de meus
comentários. Por isso gostaria que V. Exa. lhes
desse resposta.
O SR. CUNHA MELLO: – Muito abrigado a V.
Exa.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permita-me V. Exa. uma sugestão.
O SR. CUNHA MELLO: – Com todo o prazer.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Eu
pediria a V. Exa. que quando trouxesse os subsídios
solicitados pelo nobre Senador Juracy Magalhães,
que são apenas subsídios, retificações, possíveis
explicações, V. Exa. nos trouxesse uma contribuição
que, pelo menos para mim, me parece da maior
significação, e que é a explicação dêsse deficit ou
melhor, quais as causas do deficit.

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Isso o nobre
Senador Cunha Mello já fêz.
O SR. CUNHA MELLO: – É o que estou fazendo.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – AIiás, estão
nos Balanços Gerais da União; basta V. Exa., nobre
Senador Kerginaldo Cavalcanti, compulsar os Balanços
Gerais da União, tomando a Receita e a Despesa. Se
V. Exa. quiser manuseá-los, tenho-os em mãos.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não;
muito obrigado. Mas, acredito, nobre colega, que o
orador poderia oferecer aspectos mais profundos...
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Não há
dúvida.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
porque, realmente, é técnico dos mais autorizados.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Abalisado e
probo.
O SR. CUNHA MELLO: – Muito obrigado.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Assim
historiando, poderia S. Exa. trazer aquilo que
desejamos. Não adianta, simplesmente, dizer-se: Há
retificação a fazer no déficit. É de Cr$
23.000.000.000,00; não de Cr$ 32.000.000.000,00.
Interessa à Nação, ao Senado – não quero dizer que
interesse ao nobre Senador Juracy Magalhães da
mesma forma que a nós – é saber as causas reais
do déficit; e se são justificadas e explicáveis.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa. está
enganado. Sou Contador também; e como contador
gostaria de saber o montante exato do déficit da
União; não apenas a explicação para êle. Os números
também têm valor, de forma absoluta e de forma
percentual. Um deficit de Cr$ 32.000.000.000,00 tem,
forçosamente, significado muito alto. Representa,
realmente, mais de um têrço da Receita. É, portanto,
cifra importante em si mesmo.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Talvez, por não ser eu contador, como o nobre
Senador Juracy Magalhães...
O SR. JURACY MAGALHÃES: – V.
Exa. conheceu meu pai, que foi caixeiro,
contador.
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O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Eminente aliás.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Aprendi
escrituração mercantil com êle; ajudamo-lo muitas
vêzes, eu e meus irmãos, a ganhar o pão para a
família, fazendo escrituração de várias firmas
comerciais em nossa casa. Todos trabalhávamos
com êle, ajudando-o e amando o seu exemplo.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – É a
mais absoluta e honrosa verdade. Como ia dizendo,
talvez pela circunstância de não ser eu contador,
interessam-me mais os aspectos regais do
problema. A retificação provocada pelo nobre
Senador Juracy Magalhães é importante; mas,
apenas como adminículo, solicitaria do orador, para
melhor esclarecimento do Senado, que S. Exa.,
com sua inegável competência técnica, nos desse
explicação mais ampla das causas e origens do
deficit, a favor ou contra o Govêrno. S. Exa.
mesmo, aliás, reconhece que o seu estudo, apesar
de brilhante, é relativamente superficial, tanto que já
nos promete um segundo, de modo a satisfazer ao
ilustre Presidente da União Democrática Nacional.
O SR. CUNHA MELLO: – Prezado colega, o
meu discurso é tão extenso, que lastimo tomar tanto
tempo ao Senado.
Divide-se em quatro partes, e ainda não
cheguei à metade da primeira.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – O Senado
ouve V. Exa. com tôda a atenção e não concorda
com a opinião do nobre Senador Kerginaldo
Cavalcanti, de que o seu discurso seja superficial.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sob
certos aspectos é. Não chega a abranger tôda a
matéria nem entra em detalhes.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Sob
nenhum aspecto é. Trata-se de estudo profundo,
sério, honesto, que honra a inteligência do nobre
orador.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Vossa
Excelência mesmo, na provocação que fêz, apontou
falhas no discurso do nobre Senador Cunha Mello,
o qual confessou lealmente que voltará a debater
a matéria, trazendo as explicações solicita-

das. Meu objetivo é que o orador desça a
pormenores, que tornem mais profundo o seu
trabalho e respondam cabalmente às nossas
dúvidas.
O SR. CUNHA MELLO: – Comprometo-me a
fazê-lo.
(Lendo): Não seria de esperar-se que o deficit
de caixa orçamentário ficasse, pelos menos, em
tôrno dessa cifra?
Nessa conjuntura,. não foi razoável que o
Govêrno chegasse a emitir 30 bilhões de cruzeiros?
Mas, que fêz o Govêrno?
Reduziu severamente a despesa. Daí, dessa
redução, resultou que o deficit de caixa orçamentário
não alcançasse, sequer, a 17 bilhões de cruzeiros e
só se emitissem 11,5 bilhões, isto é, menos do que
em 1954 e quase tanto quanto o emitido em 1955,
épocas nas quais não se verificou evento
extraordinário do vulto assinalado em 1956.
Relativamente, os índices de emissão do
papel moeda, verificado em 1956, são os mais
aproximados dos de 1952.
Em 1952, a emissão de papel moeda
representa 11,3% da circulação do ano anterior; em
1953, 19,7%, em 1954, 25,6%, em 1955, 17,4% e,
em 1956, apenas 16,6%.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Não é
"apenas"; é percentagem muito alta.
O SR. CUNHA MELLO: – "Apenas" porque
está decrescendo.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sabe
V. Exa. que o Senador Juracy Magalhães só
considera defunto depois de verificar o rigor mortis.
O SR. CUNHA MELLO (lendo): – O conceito
de inflação não é pacífico entre os Economistas.
Tem-se porém, de forma geral, "a inflação" como um
processo provocador, em breve prazo, duma alta de
preços e desvalorização da moeda. As vêzes, essa
desvalorização da moeda vai até o aviltamento. Se
difícil é definir "inflação", mais difícil é conhecer as
suas causas.
A Inglaterra também andou beirando essa
situação, mas conseguiu levantar-se.
Em verdade, nem sempre a inflação
significa
depressão
econômica.
Nem
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sempre justifica pessimismo. Uma das suas causas
é o abuso dos empréstimos – externos ou internos
(êstes na sua modalidade mais comum – as
emissões –). (Vide artigos de Armando Marques
Guede – Diário Notícias, de Lisboa).
Às vêzes, a inflação é mesmo conseqüência
de acelerado ritmo de expansão econômica.
Talvez seja o que ocorre no Brasil.
Os
empréstimos,
as
emissões
para
investimentos, quando bem empregados não são
censuráveis.
Aumentando a procura, em verdade, estimulase a produção.
No caso do Brasil, como já se manifestou o
economista Philps Glassner, a infração pode ser
fàcilmente controlada.
Em artigo publicado no Jornal do Comércio,
disse êsse autorizado economista:
"O problema da inflação na América Latina
apresenta características semelhantes em quase
todos os países. Entretanto, no caso específico do
Brasil, o problema se apresenta ainda em níveis
fàcilmente controláveis, desde que se procure os
meios mais indicados à conjuntura local. Tenhamos
em vista que enquanto os níveis da inflação
brasileira devem oscilar em tôrno de 22 a 25%, no
Chile assumiu as proporções já mencionadas de
85%".
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite V.
Exa. um aparte? (Assentimento do orador) – Vou
falar um pouco pelo nobre Senador Mem de Sá,
porque ouvi o discurso de S. Exa.
O SR. CUNHA MELLO: – Deixemos as cifras
para entrar na parte doutrinária.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Com a
mesma atenção ouço agora o de Vossa Excelência.
O nobre Senador Mem de Sá não citou o caso do
Chile; em sua notável oração demonstrou que o
Brasil era excedido, apenas, por quatro países, em
matéria de elevação do custo de vida: Chile, Bolívia,
Paraguai e Coréia. Estamos em "honroso" 5º lugar

debaixo para cima. Cita V. Exa., agora, o caso do
Chile, poderá citar ainda três, e não mais, pois como o
provou de maneira impressionante o nobre Senador
Mem de Sá o cruzeiro vai-se enfraquecendo de 2%
cada mês. A nossa circulação de papel moeda foi
elevada de onze bilhões e quinhentos milhões de
cruzeiros, no exercício passado, para atingir oitenta e
dois bilhões de cruzeiros.
O SR. CUNHA MELLO: – Em 1956
decresceu.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – O nobre
colega está enganado; diminui no ritmo a inflação,
mas não no seu valor absoluto.
O SR. CUNHA MELLO: – Refiro-me à
importância das emissões, ao estudo comparativo
que é anualmente feito.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Exatamente;
é o que acusa o ritmo da inflação, caiu em 1956, mas
V. Exa. sabe que não deve ser julgado
unilateralmente.
O
mesmo
conjunto
de
circunstâncias que influi na inflação atua também
para a diminuição ou aceleração dêsse rítmo.
O SR. CUNHA MELLO: – No Chile a causa
fundamental da inflação foi o sistema móvel salarial.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – É opinião de
V. Exa. quanto à questão do salário móvel que se
discute, no momento, no Parlamento Brasileiro?
O SR. CUNHA MELLO: – Ainda não a
estudei, porém, se chegar à conclusão de que o
sistema de salário móveI, que fracassou no Chile,
não deve ser adotado no nosso País, malgrado a
minha situação de membro do Partido Trabalhista
Brasileiro, terei a coragem de tomar a defesa daquilo
que me pareça justo.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – O salário
móvel nunca pode ser injusto; atende às circunstâncias
reais do aumento do custo da vida. Assim como se
permite que as mercadorias cresçam de valor, é justo se
admita que o salário acompanhe as consequências da
inflação, para manter-se o equilíbrio.
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O SR. CUNHA MELLO: – O que ocorre na
prática é que o custo de vida só é móvel para subir e
não para descer.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Mantem-se
o salário em nível certo e permitir-se que o custo de
vida cresça, seria prática de verdadeiro crime contra
os que vivem de ordenados.
V. Exa. conhece o conceito de George Bonnet
sôbre inflação: "L'inflation n'est ni plus ne moins q'un
vol." A inflação não é nada mais nada menos que um
roubo.
O SR. CUNHA MELLO: – Muito bem.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Para os que
vivem de salários, de ordenados, de subsídios, a
inflação funciona como verdadeiro roubo. A escala
móvel de salários, portanto, é u'a maneira inteligente
de corrigir as conseqüências do custo de vida para
os que vivem de salários, ordenados, etc.
O SR. CUNHA MELLO: – V. Exa. sabe que o
salário móvel produziu mau resultado, exatamente
por isso.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Talvez o
desenvolvimento do Brasil se esteja realizando à
custa dos salários dos trabalhadores.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – É
exatamente a tese de fazer o desenvolvimento
econômico à custa de inflação. Alguém está pagando
êsse desenvolvimento econômico e, no caso
brasileiro, quem paga é o trabalhador.
O SR. CUNHA MELLO: – Como disse a V.
Exa. o sistema do salário móvel é sòmente para subir.
Na prática, não é para descer, pois, quando se
pretendesse descer, se enfrentariam crises sociais
muito mais graves do que as mencionadas por V. Exa.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Neste ponto
V. Exa. está enganado. Se o salário móvel funcionar
corretamente...
O SR. CUNHA MELLO: – Se funcionasse,
estaria de acôrdo com Vossa Excelência.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – ...assim
como sobe nos momentos convenientes,
desceria nas horas apropriadas.

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Lamento informar que está findo o
tempo de que dispõe o nobre orador.
O SR. JURACY MAGALHÃES (pela ordem):
– Sr. Presidente, peço a V. Exa. consulte a Casa
sôbre se consente na prorrogação regimental da
hora do Expediente, a fim de que o nobre Senador
Cunha Mello tenha o tempo necessário para concluir
sua brilhante oração.
O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de
ouvir o requerimento formulado pelo nobre Senador
Juracy Magalhães.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. – (Pausa).
Está aprovado.
Continua com a palavra o nobre Senador
Cunha Mello.
O SR. CUNHA MELLO: – Senhor Presidente,
fico muito grato à gentileza acrescida do Senador
Juracy Magalhães que, além de abrilhantar o meu
discurso com seus eruditos apartes, ainda requer ao
Senado a prorrogação da hora do Expediente para
me ouvir. Ao Senado, nessa sua deferência de
tradição, mais uma vez rendo minhas homenagens
de agradecimento.
Com o saneamento de nossas finanças, com
medidas duma verdadeira economia de guerra, sem
prejuízo, entretanto da solução dos problemas
nacionais, possìvelmente, aos poucos iremos
debelando o mal inflacionista epidêmico e dominante
em numerosos países, ainda como conseqüência da
última guerra.
Entre nós, o saneamento de nossas finanças
se deveria executar no cumprimento dum trinômio:
evitar a prodigalidade dos gastos, com pessoal e
material; arrecadação rigorosa das receitas orçadas;
fiscalização severa da gestão e aplicação dos
dinheiros públicos. Uma ação conjunta, de preferência
do Legislativo e do Executivo, poderia obter milagres
na execução dêsse trinômio. Economizar é saber
gastar. Não é censurável gastar, mas sim gastar sem
proveito próximo ou remoto.
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Em 1957, não obstante o que se pensa e
propala, sem o prévio conhecimento da verdadeira
situação das finanças públicas a ação do Govêrno
prossegue no setor orçamentário orientada pelos
mesmos princípios de combate ao deficit, já
demonstrados quanto a 1956.
Neste ano de janeiro a maio, os resultados da
gestão financeira, já conhecidos e que se encontram
à disposição do Congresso Nacional apresentam um
deficit de 7 bilhões. Em 1956, nesse mesmo período,
êsse mesmo deficit se elevava a 9,3 bilhões de
cruzeiros.
Nesses cinco meses do ano fluente, a receita
da União produziu 24,1 bilhões de cruzeiros,
enquanto, em 1956, atingiu sòmente 18,1 bilhões!
Houve, pois, um aumento de receita de 6 bilhões.
O SR. JOÃO ARRUDA: – Permite Vossa
Excelência um aparte? (Assentimento do orador) –
Isso aconteceu porque houve aumento de impostos
e taxas.
O SR. CUNHA MELLO: – É claro. Houve
aumento de receita pública.
O SR. JOÃO ARRUDA: – V. Exa. quis fazer
comparação entre idêntico período do ano passado e
do atual; mas o aumento do corrente exercício foi
consequente das elevações de impostos e taxas.
O SR. CUNHA MELLO: – O Govêrno, em face
dos ônus que resultam, para êle, de ordenações
legislativas, precisava também buscar novas
receitas. Aliás, a Constituição preceitua que não se
pode criar despesas sem criar novas fontes de
arrecadação.
O aumento da despesa foi sómente de 3,7
bilhões, isto é, 31,1 bilhões em 1957 e 27,4 bilhões
em 1956.
Frise-se, porém, que em maio de 1956, ainda
não se havia refletido totalmente na despesa o ônus
proveniente do aumento de vencimentos. Êsse
aumento, como se sabe, começara em abril.
Autorizado a fazer despesas, de maio a janeiro de
1957, no total de 50 bilhões de cruzeiros, o Govêrno se
utilizou de 31,1 bilhões, nos mesmos meses de 1956, de
autorizações num quantum de 30,5 bilhões, despendeu
27,4 bilhões. Assim, enquanto a razão percen-

tual foi, em 1956, de 72%, reduziu-se, em 1957 a
62%.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Êsse é o grande
argumento.
O SR. CUNHA MELLO: – O que o Govêrno
não pode é construir Roma num só dia. Tendo
recebido uma herança negativa de deficits
orçamentários cada vez mais alarmantes, não pode,
de pronto, reduzir êsses deficits e tornar a situação
côr de rosa para o Brasil; seria exigir de S. Exa. um
verdadeiro milagre.
O SR. JOÃO ARRUDA: – Nesse particular
estou de acôrdo com V. Exa.; os males atuais não
são conseqüência do seu Govêrno, mas das gestões
anteriores.
O SR. CUNHA MELLO (lendo): – Em cinco
meses de 1956, os primeiros do ano, as emissões de
papel-moeda alcançaram 2,2 bilhões; em 1957, no
mesmo período, foram de 1,1 bilhões de cruzeiros,
isto é, metade do ano anterior.
Atendendo-se a que a 31 de maio de 1957
estavam nos cofres das Tesourarias mais de 700
milhões de cruzeiros, chega-se à conclusão de que
nos primeiros meses dêste ano, foi inexpressivo o
aumento do papel-moeda.
É verdade que a situação do Tesouro, a partir
de julho dêste ano, já não poderá ser a mesma.
Tende a agravar-se, pois tem compromissos
improrrogáveis a atender.
O planejamento da execução orçamentária e o
plano de economia postos em prática pelo Govêrno,
todavia, poderão corrigir qualquer anormalidade
ocorrente.
Nesse plano de economia, o Poder Executivo
procura, sem cortes drásticos e indiscriminados nas
dotações orçamentárias, evitar que a situação se
agrave muito. Procurará atenuá-la.
A poupança do Govêrno reflete-se, de
preferência, na despesa variável, cujos compromissos
emergem
de
empenhos
administrativos
ou
contratuais. Os critérios; nesse sentido, são severos.
Nêles, não foi afetada, de qualquer
forma a continuidade dos serviços públicos,
sacrificando sua eficiência.
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A lei orçamentária, como se sabe, é uma lei de
autorização. Pode, cumprindo-a, o Executivo gastar
menos do que foi autorizado. Só não deve, nem
pode gastar mais.
Recebendo um orçamento já deficitário,
louvàvelmente, procurou o Senhor Presidente da
República diminuir o deficit previsto.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Nesse
Plano de Economia, o que se positiva mais é o
descritério do Govêrno na aplicação orçamentária,
porque o Executivo age erradamente na escôlha das
verbas a economizar, e age fraudulentamente no
faccionismo com que emprega essa falsa política de
economia.
O SR. CUNHA MELLO: – Não concordo – e
nem poderia concordar – com o qualificativo dado
por V. Exa. ao critério do Senhor Presidente da
República.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa.
pode não concordar com o qualificativo, mas êle diz
exatamente o que representa o ato do Sr. Juscelino
Kubitschek.
O SR. CUNHA MELLO: – Sou o primeiro a
fazer reparo na atuação do Presidente da República
nêsse sentido, tanto que já havia estranhado, por
várias vêzes, os cortes para hospitais e serviços de
saúde. S. Exa., aí, agiu erradamente.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Quando S.
Exa. age facciosamente, liberando as verbas dos
seus correligionários e prendendo as dos seus
adversários, qual o qualificativo que merece?
O SR. CUNHA MELLO: – Não posso atribuir
qualificativos a S. Exa. tão desprimorosos.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – É melhor,
mesmo, não qualificar.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Posso
afirmar a V. Exa. que o Senhor Presidente da
República nunca liberou verbas a meu pedido.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – A afirmação
de V. Exa. não diz nada, porque talvez V. Exa. nem
tenha precisado pedir ter suas verbas liberadas.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Ao contrário, tenho precisado e muito, até.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Permite o
nobre orador um aparte?
O SR. CUNHA MELLO: – Pois não.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: –
Desejava esta oportunidade para dizer a V. Exa. e
aos nobres colegas que o estão aparteando, que
não faz muito tempo tive ensejo de ler, em quase
todos os órgãos da imprensa desta Capital – aliás
por mais de uma vez – declaração autorizada,
insuspeita e peremptória de quase todos os
Governadores da União Democrática Nacional,
manifestando o seu agrado, manifestando seus
aplausos e sua aprovação pela maneira correta e
imparcial, inspirada no mais elevado espirito
público, com que o Sr. Presidente da República
vinha atendendo a tôdas as reivindicações do seu
Estado.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Também o
Governador do Rio Grande do Norte assim se
manifestou.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: –
Perfeitamente; e ainda Governadores de vários
outros Estados. Se é lamentável que o Sr.
Presidente da República, à semelhança do sucedido
com antecessores, se veja na contingência de aplicar
o já clássico Plano de Economia, podemos afirmar
que o faz sem espírito partidário, não distinguindo
entre correligionários e não correligionários. Permita,
pois; o nobre Senador Juracy Magalhães que à sua
afirmativa eu oponha o testemunho, não menos
autorizado e insuspeito, dos próprios Governadores
filiados ao seu Partido.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Permita o
nobre orador um aparte. Assim, o nobre Senador
Juracy Magalhães terá oportunidade de responder,
ao mesmo tempo, ao meu e ao do eminente Senador
Lameira Bittencourt.
O SR. CUNHA MELLO: – Pois não. Num saco
só, colherá S. Exa. dois proveitos.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Desejo trazer
ao discurso de V. Exa., com vistas ao nobre Senador
Juracy Magalhães, o depoimento contido em
telegrama dirigido ao Sr. Presidente da República
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pelo Deputado Jacob Frantz, Líder da UDN, na
Assembléia Legislativa da Paraíba. Diz o seguinte:
"Tenho a honra de congratular-me com V. Exa.
por motivo da liberação da verba de duzentos e
quinze milhões de cruzeiros, destinada à execução
do Plano de Eletrificação do Cariri, o qual beneficiará
vastas regiões dos Estados do Ceará, Paraíba e Rio
Grande do Norte. Estou convencido de que a
conclusão dessa obra notável, no honrado Govêrno
de V. Exa., irá concorrer, decisivamente, para a
elevação do nível econômico do Nordeste facilitando,
conseqüentemente, a fixação do elemento humano
naquela região. Respeitosas saudações. (a)
Deputado Jacob Frantz, Líder da Bancada da UDN
na Assembléia Legislativa da Paraíba".
Êste depoimento honra o Govêrno do
Presidente Juscelino Kubitschek.
O
SR.
JURACY
MAGALHÃES:
–
Respondendo aos apartes de V. Exas. ao ilustre
Senador Cunha Mello, vou matar dois coelhos com
uma só cajadada.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – O coelho
é resistente...
O SR. JURACY MAGALHÃES: – O Pará e a
Paraíba, dois resistentes, reuniram-se para
trazer depoimentos que nada provam. O que
dizem os Governadores udenistas, ao agradecer ao
Sr. Presidente da República a liberação de
verbas, prova, ao contrário, o facciosismo que
denunciei; porque só quando vão pedir e fazem
agradecimentos públicos é que Sua Excelência libera
verbas. Sômente quando o Deputado Jacob, meu
ilustre correligionário que me procurou no Senado,
passou telegrama a Sua Excelência, é que foram
liberadas as verbas do interêsse da população
nordestina.
O SR. ABELARDO JUREMA: – De tôda a
região nordestina; Rio Grande do Norte, Ceará,
Paraíba...
O SR. MARIO PÔRTO: – As verbas da
Paraíba não foram liberadas.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Ouvirá
Vossa
Excelência
minha
resposta
ou

prefere trazer outro depoimento, a que responderei
matando três coelhos de uma vez só?
O SR. ABELARDO JUREMAS: – Sempre
ouço V. Exa. com atenção.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Então há de
permitir que eu conclua. As verbas para a zona do
Cariri não são da UDN. O Chefe da Nação não
liberou, portanto, verba de interêsse de adversários
políticos. Vossas Excelências quiseram trazer outro
testemunho para contraditar minha tese; reforçaram,
ao inverso, minha afirmação de que o Chefe do
Govêrno age facciosamente, com o objetivo de
conquistar as simpatias dos adversários, os quais,
por fôrça de suas responsabilidades, vão pedir-lhe
como favor o que devia ser direito.
As minhas verbas o Senhor Presidente da
República não teve oportunidade de liberá-las,
porque não lhe dou a confiança de pedir que o faça.
Se quiser, libere-as por sua própria conta. Também
não lhe pedi a liberação de minha bagagem, a
exemplo do que S. Exa. fêz para certos Senadores e
Deputados. Não quero favores dêste Govêrno, nem
mesmo água para beber; porque, quando um
govêrno age facciosamente como o do Senhor
Juscelino Kubitschek, perde o aprêço de seus
adversários.
O SR. PEDRO LUDOVICO:– Permite o nobre
orador um aparte, a fim de que eu responda ao
nobre Senador Juracy Magalhães?
O SR. CUNHA MELLO: – Pois não.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Na opinião do
ilustre representante da Bahia, o Senhor Presidente
da República é prêso por ter cão e por não ter cão.
Há dias, o nobre Senador Argemiro de Figueiredo,
uma das mais brilhantes expressões da UDN...
O SR. ABELARDO JUREMA: – Muito bem!
O SR. PEDRO LUDOVICO: – ...fêz discurso,
nesta Casa, agradecendo ao Senhor Juscelino
Kubitschek a liberação da verba de quinze milhões
de cruzeiros para serviços de água na cidade de
Campina Grande.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Êsse
depoimento de Vossa Excelência – já dis-
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se – não invalida minha tese; pelo contrário,
confirma-a. É um instrumento de corrupção de que o
Senhor Presidente da República usa e abusa.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – No seu
entender.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – A liberação de
verbas não é favor, mas obrigação da Administração.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – O Senador
Argemiro de Figueiredo é incorruptível.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Vossa
Excelência voltou da Argentina muito engraçado.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – Vossa
Excelência está declarando que o Senhor Presidente
da República procura corromper o Senador Argemiro
de Figueiredo, liberando as verbas por Sua
Excelência solicitadas.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – O Senador
Argemiro de Figueiredo é um correligionário que
honra nossas fileiras partidárias.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – Não vai ser
corrompido com a oferta do Senhor Presidente da
República.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa. quer
fazer intriga, mas isso não lhe fica bem.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – Vossa
Excelência não tem razão.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa. não
deve continuar pecando; precisa ir logo se
reconciliando com Deus, porque é homem velho. Não
necessita mais de fazer intrigas; não lhe fica bem.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – Não estou
fazendo intriga alguma; V. Exa. não tem razão.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa.
sabe o aprêço que tenho pelo Senador Argemiro de
Figueiredo.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – Mas está
dizendo que o Senhor Presidente da República quer
corromper o Senador Argemiro de Figueiredo.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – A intenção
de S. Exa. é corromper.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – Sustenta V. Exa.
a tese da corrupção!
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Os
governos
udenistas
agradecem
as
verbas

liberadas, mas não se deixam corromper. Não
fazem, portanto, o jôgo do Presidente da República,
que é o da Corrupção.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Permite o
nobre orador um aparte?
O SR. CUNHA MELLO: – Com todo o prazer.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Desejo
apenas prestar pequeno esclarecimento ao Senador
Juracy Magalhães. Li o telegrama do Senhor Jacob
Frantz, sem ter dito que êle não pediu liberação de
verbas; apenas, ao tomar conhecimento de que o
Senhor Presidente da República havia liberado
verbas de interêsse de tôda a região nordestina,
espontâneamente, como homem de bem e juiz,
telegrafou ao Chefe do Govêrno, congratulando-se
com S. Exa. pelos serviços que aquela liberação
proporcionaria à região.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Se o
argumento de Vossa Excelência nada prova, não
havia razão para trazer o telegrama ao conhecimento
do Senado.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Prova que o
Presidente da República libera verbas, para atender
aos reclamos de uma região, sem qualquer interêsse
político, tanto assim que recebe manifestações de
homens das mais diferentes cores partidárias.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI –
Permita-me o nobre orador que entre no debate, não
como coelho, mas como furão.
O SR. CUNHA MELLO: – Com todo o prazer.
O SR. KERGINALDO: CAVALCANTI: – Em
resposta a um aparte amável do nobre
Senador Juracy Magalhães, sustentei que,
realmente, até agora não obtive qualquer
liberação de verba do Senhor Presidente da
República, nem sei bem se lhe fiz qualquer
pedido nesse sentido. Como o nobre Senador
Juracy Magalhães, entendo que o eminente
Chefe do Govêrno deve liberar as verbas, com
espírito
de
justiça
e
equanimidade.
Não
posso, porém, deixar de reconhecer que Sua
Excelência, no particular de liberação de
verbas, deve ter grande cautela. Tenho ouvido
dizer, sôbre certas verbas liberadas...
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O SR. JURACY MAGALHÃES: – Mas não são
essas que Sua Excelência prende; essas são
liberadas com mais pressa.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – isto já
é oposição, caro colega.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Estou aqui
para fazer oposição; Vossa Excelência tem dúvida?
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Rendo-lhe minhas homenagens. Presto, todavia,
apenas um depoimento. É uma dessas histórias –
dizia eu – lamentáveis que um dia virá à tona, para
edificação dos pósteros, porque das mais tristes.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Neste
Govêrno de tristes histórias.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Todos
os Governos, o presente e os passados – o atual,
talvez, com menos responsabilidade porque muito
novo no poder– todos liberaram verbas, atendendo a
solicitações que não deveriam ter sido ouvidas.
O SR. CUNHA MELLO: – Sr. Presidente,
retomando a palavra; o Plano de Economia, os cortes
nas despesas orçadas, não constituem prática
recente do Presidente Juscelino Kubitschek; têm sido
tradição nas nossas execuções orçamentárias.
Reconhecemos, aqui e ali, a injustiça dêsses
cortes. No meu discurso declaro que o Senhor
Juscelino Kubitschek tem recebido grandes apelos
aos quais, Sua Excelência vai, humana e justamente,
atendendo.
(Lendo):
Infelizmente, praticando essa política de
compressão de despesas, de maneira um pouco
chocante com os seus próprios sentimentos de
humanidade, justamente proclamados, o Senhor
Presidente da República foi ao extremo de incluir nos
cortes de economia – despesas com hospitais e
serviços de saúde.
Queremos crer, porém, que, ao menos, nesse
particular, Sua Excelência reparará êsses exageros,
fazendo cessar os justos clamores contra êles
levantados.
"Data
venia",
solidário
com
êsses
clamores, nestas nossas considerações, lhe

fazemos um humano, um caloroso apêlo.
Ao Ministério da Agricultura, tão justamente
defendido no discurso do Senador Mem de Sá,
ressaltando a penúria de suas dotações face ao
programa que tem a realizar se destinaram, de
janeiro a maio de 1956, sòmente 625 milhões de
cruzeiros, enquanto que aquêle órgão gastou, em
1957, no mesmo período, a expressiva cifra de 985
milhões.
Senhor Presidente, às verbas destinadas ao
Ministério da Agricultura, à proteção e ao
financiamento da agricultura, acrescentem-se as
verbas e financiamentos concedidos pelo Banco do
Brasil, financiamentos concedidos pelo Instituto do
Açúcar e do Álcool, pelo Instituto do Sal e pelo
Instituto Nacional do Mate. Somem-se todos êsses
financiamentos e tôdas essas importâncias e
chegar-se-á à conclusão de que não é tão reduzido,
muito embora pudesse ser maior, o Orçamento do
Ministério da Agricultura.
(Lendo):
O Ministério da Educação que tivera 1,1
bilhões, obteve, agora, 1,9 bilhões; o da
Saúde, cuja despesa fôra de 544 milhões, aparece
com 915 milhões; o da Viação e Obras Públicas
apresenta-se com a proporção de 3,4 para 7,7
bilhões.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Quanto ao
Ministério da Educação, Vossa Excelência quer
coisa mais escandalosa do que o fornecimento de
bôlsas escolares nesse Govêrno?
O SR. CUNHA MELLO: – Não conheço,
confesso a Vossa Excelência, todos os detalhes.
O SR. JURACY MAGALHÃES – Pois procure
conhecer.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Li nos jornais
de hoje que havia apenas trinta bôlsas escolares,
num país como o Brasil. Portanto, não pode haver
êsse escândalo.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa. ou
não está a par da vida administrativa do País, ou –
perdoe-me o nobre Senador – então V. Exa.
começou também a brincar.
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O SR. PEDRO LUDOVICO: – Absolutamente.
Eu não brinco, sou homem sério
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Sendo
homem sério, não diga uma brincadeira dessas.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Foi o que li nos
jornais de hoje. Então, eles estão mentindo.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa.
pode aceitar como verdadeira essa informação...
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Refiro-me a
bôlsas para o exterior.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Não falei
nelas. V. Exa. está confundindo...
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Pensei que V.
Exa. tivesse feito referência a essas.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Aceito a
retificação de V. Exa.
O SR. CUNHA MELLO (lendo): – Senhor
Presidente, não há, assim, por parte do Govêrno, o
propósito de não dar cumprimento à lei
orçamentária.
O contrário demonstra a verdade incontestável
dessas cifras. As próprias dotações que não
resultam de dispositivos constitucionais mas de outras
leis específicas, têm sido atendidas no plano de
execução orçamentária, dentro das disponibilidades do
Tesouro.
Às reclamações que lhe têm chegado, o
Govêrno tem procurado atender e resolver.
Senhor Presidente, ainda estou na primeira
parte do meu discurso, tão enriquecido, tão
abrilhantado e, às vezes, tão ruidoso, graças aos
apartes que mereci dos meus ilustres colegas.
A hora do Expediente está a extinguir-se. Meu
discurso ainda tem três partes: a que se refere aos
ministérios militares, a que diz respeito às despesas
com a aquisição de um porta-aviões para a nossa
Marinha de Guerra e, a que trata de Brasília. Não
quero cansar mais o Senado. Vou fazer uma pausa
para, depois de esgotada a Ordem do Dia ou
amanhã, com prioridade de inscrição, protegida pelo
Regimento, continuar na tribuna. (Muito bem; muito
bem. Palmas).

Durante o discurso do Senhor Cunha Mello, o
Senhor Apolônio Salles deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Senhor Lima
Teixeira.
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Discussão única do Projeto de Lei de Câmara,
número 260, de 1956, que concede amparo do
Estado aos conscritos (recrutas) acidentados ou
invalidados, no inferior dos estabelecimentos
militares ou durante o deslocamento a que
estejam sujeitos por fôrça de convocação para
prestação do serviço militar; tendo Pareceres
favoráveis, sob números 778 e 779, de 1957, das
Comissões de Constituição e Justiça; e de
Segurança Nacional.
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa verifica não
se achar completa a instrução desta matéria, uma
vez que sôbre ela não foi ouvida a Comissão de
Finanças.
O Projeto, dispondo sôbre a aplicação aos
conscritos do amparo previsto na legislação militar
para os acidentados, acarreta, indubitàvelmente,
ônus para o Erário público.
Ora, o Regimento Interno, na alinea "h" do
artigo 65, declara competir à Comissão de Finanças:
"Qualquer matéria, mesmo privativa de outra
Comissão, desde que imediata ou remotamente
influa na despesa ou na receita pública".
Assim, em obediência a êsse dispositivo, a
Mesa retira o Projeto da Ordem do Dia e o
encaminha à douta Comissão de Finanças.
Discussão única do Projeto de Decreto
Legislativo, número 25, de 1957, originário da
Câmara dos Deputados, que aprova o Tratado
Geral de Comércio e Investimentos, o Convênio
de Comércio Fronteiriço e o Protocolo Adicional
sôbre
Direitos
de
Importação
firmados
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entre o Brasil e o Paraguai, em Assunção,
a 27 de outubro de 1956 (incluído em Ordem
do Dia em virtude de dispensa de interstício
concedida na sessão anterior, a requerimento
do Senhor Senador Cunha Mello e outros
Senhores Senadores); tendo Pareceres favoráveis
(números 795 a 797, de 1957) das Comissões de
Constituição e Justiça, de Relações Exteriores e de
Finanças.

Discussão única do Projeto 'de Lei da Câmara,
número 114, de 1957, que concede pensão especial
de Cr$ 5.000,00 mensais a Zilma Reis e Silva, viúva
do tenor Reis e Silva; tendo Pareceres favoráveis,
sob números 716 e 717, de 1957, das Comissões de
Constituição e Justiça; e de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa uma
emenda que vai ser lida.
É lida e apoiada a seguinte:

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
Projeto. (Pausa).
EMENDA Nº 1
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
Substitua-se no artigo 1º as expressões: Cr$
discussão.
5.000,00 pela seguinte: – Cr$ 3.000,00.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Justificação
Está aprovado.
Vai à Comissão de Redação o seguinte:
As pensões até agora concedidas pelo
Congresso não ultrapassam a importância de Cr$
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 25, DE 3.000,00 mensais. A emenda visa uniformizar a
dotação.
1957
Sala das Sessões, em 29 de agôsto de 1957.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
(Nº 132-A-1957, na Câmara dos Deputados)
Projeto com a emenda.
O SR. JOÃO VILLASBÕAS *: – Senhor
Aprova o Tratado Geral de Comércio e Presidente, raro é o dia em que o Senado não vota
Investimentos,
o
Convênio
de
Comércio Projeto em que concede pensão. A todo momento
chamados
a
pronunciar-nos
sôbre
Fronteiriço e o Protocolo Adicional sôbre Direitos somos
liberalidade
dessa
ordem,
sempre
acompanhada
de
de
Importação
firmados
entre
o
Brasil
justificações de caráter puramente sentimental.
e o Paraguai.
O nosso amor pelo País, o nosso grande
devotamente ao Brasil deve levar-nos acima de
O Congresso Nacional decreta:
qualquer consideração humana a ter piedade pela
Art. 1º São aprovados, nos têrmos do situação financeira da Pátria.
artigo 66, inciso I, da Constituição Federal,
Nós, brasileiros, somos exagerados em tudo.
os seguintes instrumentos firmados entre o Brasil Quando qualquer razão domina nosso espírito, vamos,
e o Paraguai em Assunção, a 27 de outubro de sempre, aos extremos. Assim é que, acedendo aos
1956:
pedidos que nos fazem pessoas necessitadas,
I) Tratado Geral de Comércio e de assumimos a responsabilidade de melhorar as
condições de vida do nosso semelhante e, para tanto,
Investimentos;
cortamos fundo na economia brasileira, arrancamos do
II) Convênio de Comércio Fronteiriço;
Tesouro largas fatias, grandes somas para distribuí-las
III) Protocolo Adicional sôbre Direitos de generosamente por aquêles que nos procuram e nos
Importação.
Art. 2º Revogam-se as disposições em __________________
contrário.
* Não foi revisto pelo orador.
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demonstram suas precisões. Ocorre, entretanto, que
os necessitados, no Brasil, não são apenas aquêles
a quem a generosidade pessoal do representante do
povo, nesta ou na outra Casa do Congresso, tenta
beneficiar
com
dotações
dessa
natureza.
Percentagem excessivamente superior ao nosso
transbordamento de sentimentalismo carece de
amparo, de proteção, de apoio econômico; e não nos
é lícito abrir as arcas do Tesouro para distribuir, a
mancheias, a arrecadação pública em proveito de
particulares.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Como
estamos fazendo, Vossa Excelência fala pela bôca
de um Anjo.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito agradeço
o apoio que me traz V. Exa.
Senhor Presidente, falava eu no exagero das
nossas
manifestações,
na
exuberância
do
estravasamento dos nossos sentimentos, que se
manifestam, a todo momento, e em todos os ramos
da atividade humana.
Na última guerra, o Brasil contribuiu com
um contingente de moços, nos campos de
batalha da Europa. Grande parte dêles repousam no
cemitério de Pistóia, na Itália. Se essa circunstância
justificava um movimento nacional do nosso
País, no sentido de amparar os que voltaram
mutilados ou as espôsas, filhos e mães dos que
tombaram, nesse caso estaríamos cumprindo o
dever de patriotas em relação aos que contribuíram
com seu sangue ou com a própria vida para a
defesa da democracia universal e das liberdades
públicas.
Nosso exagero, entretanto, Senhor Presidente,
chegou ao extremo de não seguirmos a tradição dos
povos cultos – que era também uma tradição
brasileira – de se distinguir com promoções os que,
no teatro da guerra, praticassem atos de bravura.
Todos os países com larga tradição de civilização – e
nêles incluo o Brasil – têm leis que mandam premiar
os heróis. No entanto, Senhor Presidente, a emoção
nacional, a eclosão dêsse sentimento no seio da
Constituinte Brasileira de 1946, nos levou a atribuir,
num dos seus dispositivos transitórios, uma
promoção ao Chefe Militar das fôrças, que

foram combater na Itália, simplesmente pelo motivo
de ter sido o Comandante em Chefe dessas Fôrças.
Não parou, porém, aí. Se lhe demos, na Constituinte
de 1946, o título honorífico de Marechal,
posteriormente, o Congresso considerou pouco
premiar o Chefe das Fôrças Expedicionárias na
Europa apenas com êsse título, e por isso votou uma
lei, determinando que êsse oficial permanecesse, até
o fim de seus dias, como Marechal do Exército e na
atividade, lei essa francamente inconstitucional,
porque a nossa Carta Magna traçou um limite máximo
na vida humana para o exercício do serviço público.
Estabeleceu o limite de setenta anos em que o
cidadão poderá continuar investido de função pública,
no caso civil; quanto aos militares, estabeleceu uma
gradação que não atinge essa idade.
Violando êsse preceito constitucional, o
Congresso votou essa lei por sentimentalismo,
conferindo o exercício permanente da função de
Marechal do Exército ao Chefe da Fôrça
Expedicionária Brasileira, ultrapassando, de muitos o
limite de idade, fixado na Carta Magna.
Não ficou aí, porém, a exteriorização
emocional do Congresso Brasileiro. A seguir, votavase proposição que conferia mais um pôsto, na
passagem para a reserva, a todos os militares que
houvessem tomado, parte ativa no teatro da guerra,
ou na defesa das nossas costas, em operações de
comboio, dos navios mercantes, ou, ainda, de defesa
contra os submarinos inimigos.
Ficaram, assim, Senhor Presidente, com
direito à promoção ao pôsto imediato, ao passarem
para a Reserva, todos que, de qualquer forma,
tivessem participado da guerra ou da defesa das
costas brasileiras.
Não era, porém, bastante; e nova lei foi
elaborada pelo Congresso, assegurando as
vantagens a todos os militares que se encontrassem
na zona declarada de guerra, por decreto reservado.
A providência, posteriormente denominada
Lei da Praia, estendeu os benefícios concedidos
aos combatentes da Itália a quantos se achassem
em efetivo serviço militar dentro do Brasil,
à exceção dos localizados nas cidades de
Cáceres e Cuiabá, no meu Estado, e
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Ipameri, em Goiás, porque êsses três pontos não se
incluíam no decreto que estabelecia a zona das
operações de guerra.
Senhor Presidente, por aí se vêem os
exageros a que somos conduzidos quando
caminhamos numa direção sem a compreensão de
haver chegado ao limite.
Senhor Presidente, lei posterior outorgou
idênticos privilégios aos militares que, embora não
servindo na tropa, não desempenhando função
militar, funcionavam como interventores federais nos
Estados, Chefes de Polícia ou Delegados, porque –
argumentava-se – estavam executando as leis de
guerra, e, portanto, empenhados na defesa da
Pátria.
Que ginástica intelectual, Senhor Presidente,
para chegar-se a tais extremos!
Os primeiros Projetos apresentados ao
Congresso, tendentes a conceder pensões a viúvas
necessitadas, vinham justificados com serviços
valiosos prestados ao País pelos falecidos.
Quando se conferiam tais pensões, fazia-se à
espôsa de um herói, à filha de um brasileiro
sacrificado na defesa dos interêsses nacionais, ou ao
serviço da Pátria, deixando sua família em estado de
penúria.
Vencidas, porém, as resistências acaso
formuladas no Congresso, naquela oportunidade,
contra êsses primeiros Projetos, que embora
nascidos do sentimentalismo humano, encontraram
amparo no pensamento da Maioria das Casas
Legislativas, surgiram outros, e, agora, a cada
momento, somos chamados a pronunciarmo-nos
sôbre doações de dinheiros públicos.
Estou certo de que se bem refletíssemos, nós,
legisladores, reconheceríamos não estar nas nossas
atribuições, não se incluir na competência dos
representantes do povo, numa ou noutra Casa do
Congresso, a distribuição, por liberalidades, dos
dinheiros tirados ao povo em forma de impostos,
com sacrifício desse mesmo povo. Em vez de serem
eles aplicados em obras e serviços que venham
beneficiar a Nação, são distribuídos a mancheias,
para atender a necessidade individuais.

Não, Senhor Presidente: É mister que nossas
Comissões técnicas, notadamente a de Finanças,
ponha um paradeiro a essa sangria permanente no
Erário, feita em forma de pensões.
Acusamos a situação deficitária do País;
acusamos o Govêrno pela liberalidade que pratica,
organizando comissões suntuosas, a fim de visitar o
estrangeiro. Teremos nós, entretanto, autoridade
para acusações dessa natureza, quando nós
mesmos esbanjamos o dinheiro público, distribuindoo de acôrdo com nossos sentimentos individuais,
numa demonstração de bondade que absolutamente,
não se enquadra nas atribuições das Câmaras
Parlamentares?
Senhor Presidente, já é a terceira ou quarta
vez que ocupo a atenção desta Casa, para tratar de
Projeto como êste. Tenho sido vencido algumas
vezes, mas, Ultimamente, já se esboçou no Plenário
do Senado movimento, no sentido de por um dique a
essa expansão de liberalidade.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Nesse ponto de
vista, estou inteiramente de acôrdo com Vossa
Excelência contra essa liberalidade exagerada do
Congresso, em conceder pensões e outros
benefícios.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito agradeço
o aparte com que me honra o nobre representante
de Goiás.
Se o Senado bem refletir sôbre a situação que
estamos criando para o País com êsse excesso de
liberalidade, se somar o volume das pensões,
concedidas no decurso dêste ano – benefícios de
natureza permanente, que perduram até a morte
verá quão profunda é a sangria feita no Erário
brasileiro.
Estou certo, Senhor Presidente, de que outros
pensarão diferentemente de mim; muitos considerarme-ão, talvez, homem de coração empedernido, que
não se comove com as necessidades alheias...
O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa. é
vigilante e defensor do interesse público. Todo o
Senado lhe reconhece essa grande condição.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito agradeço
ao ilustre Presidente do meu Partido.
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O SR. GASPAR VELLOSO: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Pois não.
O SR. GASPAR VALIOSO: – V. Exa.
age muito bem, na vigilância dos dinheiros
públicos. Parece-me, entretanto, que, no caso,
"data venia", não está com a boa causa. O Projeto
visa a amparar os conscritos acidentados ou
invalidados.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Há, equívoco
de V. Exa. Analiso a terceira matéria da Ordem do
Dia. Esta, a que V. Exa. se refere, foi retirada de
pauta.
O SR. GASPAR VELLOSO: – Perdoe Vossa.
Excelência; julguei que V. Exa. se referia ao Projeto
de Lei da Câmara, número 260.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Quanto a êste,
estou de pleno acôrdo.
Ainda há pouco, quando me referia às leis de
amparo aos componentes da Fôrça Expedicionária
Brasileira, lembrei-me do Projeto número 260,
proposição humana, que consubstancia não
simplesmente medida de bondade, mas de justiça.
Procura dar aos conscritos, aos convocados para o
serviço militar, proteção contra possíveis acidentes,
ocorridos do momento em que se apresenta até o
em que chega ao lugar onde deverá servir. Nada
mais justo, mais razoável, que dar ao convocado,
ainda não incorporado à tropa, mas já à disposição
do Exército, as mesmas vantagens daqueles já
incorporados, no caso de sofrer acidente nessa
viagem.
Senhor Presidente, êsse Projeto voltou à
Comissão de Finanças. Dar-lhe-ei meu apoio
quando submetido à aprovação do Plenário, do
mesmo modo que serei favorável a tôda proposição
que vise a amparar as famílias daqueles pracinhas
que ficaram no cemitério de Pistóia e em outros
pontos da Europa; que procure amparar aquêles que
regressaram mutilados ou com neuroses de guerra,
impossibilitados de ganhar a vida pelo próprio
trabalho.
Êsses, porém, estão relegados a segundo
plano,
a
situação
muito
inferior,
pois
os beneficiados pelas leis que o Congresso
votou
não
são
as
famílias
dos

que ficaram na Europa, os que voltaram mutilados ou
atacados de neuroses, são justamente os que ficaram,
tranqüilamente, vivendo a vida militar corriqueira e
rotineira e ainda aquêles que, fora do serviço Militar e
da caserna, se encontravam no gôzo das interventorias
ou das chefaturas de polícia nos Estados.
Não, Senhor Presidente. Estarei sempre
pronto a dar meu apoio aos que realmente o
merecem mas não posso, concorrer com êle para
aprovação do Projeto era discussão que vemos,
nasceu do sentimentalismo, de amizade pessoal do
beneficiado com o autor do Projeto e encontrou eco
e, justificativa no coração bondoso daquêles que
integram as Comissões técnicas da Câmara dos
Deputados e desta Casa.
Senhor Presidente, não sou, como disse o
nobre Senador Juracy Magalhães, um coração
empedernido. Sinto as misérias alheias; participo da
dôr e do sofrimento do meu próximo, mas quando os
procuro mitigar faço-o com meus próprios recursos,
se os tenho do contrário não me sinto no direito de
lançar mão do dinheiro público. Penso que até lá não
vai a competência nem a atribuição que me foi
conferida pelos que me trouxeram para o Congresso
Nacional.
Senhor Presidente, aguardarei a volta do
Projeto a Plenário pois que lhe foi oferecida emenda
e, de acôrdo com o Regimento, voltará às Comissões
técnicas, para contra êle votar.
Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente.
(Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
O SR. JURACY MAGALHÃES *: – Senhor
Presidente, volta ao debate, nesta Casa, o velho
tema da concessão de pensões especiais. As
palavras proferidas pelo eminente Líder da minha
bancada, o nobre Senador João Villasbôas, têm
inteiro cabimento na crítica à liberalidade na
aplicação dos dinheiros públicos.
Rememorou
o
ilustre
representante
de Mato Grosso inúmeros casos merecedores
não apenas da censura amena de Sua
Excelência,
como
o
seu
bondoso
__________________

* Não foi revisto pelo o orador.
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coração, mas reparo amargo, vivo, acesso, porque
se dirigem àqueles esquecidos dos deveres
primordiais de velarem pelo Erário.
Lembrou Sua Excelência os favores sem conta
concedidos, inicialmente, por justiça, aos militares
brasileiros
integrantes
da
nossa
Fôrça
Expedicionária, que tão bravamente lutou nos
campos e nos céus da Itália. À sombra dessas
concessões justas criaram-se medidas de favor, tão
evidentes, que acabaram, paradoxalmente, por
assegurar melhor remuneração aos oficiais da
Reserva do que aquêles em trabalho a serviço da
Pátria.
Nunca vi uma Nação jovem que procurasse
estimular a inércia. Membro da Comissão de
Segurança Nacional da Câmara dos Deputados, tive,
inúmeras vezes, oportunidade de derrubar Projetos
de favor pessoal dessa natureza. Com, o meu
afastamento, entretanto, daquela Comissão, vi
providências pleiteadas ao tempo em que eu a
integrava, serem aprovadas, aqui no Senado, apesar
de compor eu, a Comissão de Finanças desta Casa.
Consegui entrar no mérito técnico dos favores
concedidos por êsses Projetos e ver, na Comissão
de Finanças e no Plenário, o meu ponto de vista
adotado para derrotar medidas iníquas e de puro
favoritismo pessoal.
Lembro-me bem de que certa feita, fui
procurado por um grupo de oficiais da Reserva,
convocados durante a guerra, a pedido, para
gosarem, durante o período de convocação, de
melhores vencimentos, pois haviam passado para a
Reserva, com tabela de vencimentos inferiores aos
então vigorantes. Pois bem, êsses mesmos oficiais,
que tinham obtido a convocação como um favor, à
custa de interferências nos corredores dos EstadosMaiores, pretendiam transformar o favor recebido em
sacrifício pela Pátria, a fim de que seus proventos da
inatividade passassem a ser regulados pelas novas
tabelas.
Todos sabemos como é iníqua a aplicação das
conseqüências da inflação sôbre os vencimentos de
quem vive de ordenados fixos, de qualquer natureza.
Justo é, realmente, que o ordenado,
ou
o
soldo,
seja
o
mesmo
para
o
funcionário
em
atividade
ou
aposentado,

ou para o militar em atividade ou na reserva. Não é
justo que um funcionário ou militar, passando a gozar
do "otium cum dignitate", numa certa base de nível
de vida, tenha, depois, os seus vencimentos
diminuídos sucessivamente, por fôrça da inflação,
que tudo corrói; também não é justo se leve o
atendimento à pretensão de ter o funcionário ou
militar, aposentado ou na reserva, vencimento
compatível com a dignidade do seu pôsto; não é
possível se leve a liberalidade, com o dinheiro
público, a ponto de fazer como se pratica no Brasil,
onde um servidor da Pátria em inatividade ganhe
mais do que quando se encontrava em atividade.
Senhor Presidente, a minha turma do Exército
já está quase tôda indo para a reserva. Um coronel
da minha turma, que se mantém no serviço ativo,
está pagando, pràticamente, para trabalhar, porque
assinando um simples requerimento de passagem
para a reserva, irá receber melhores proventos do
que tem na atividade, Isto é um estímulo à inação e
uma Nação jovem não pode estimular, senão ao
trabalho.
O SR. NOVAES FILHO: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. JURACY MAGALHÃES: — Pois não:
Com todo o prazer.
O SR. NOVAES FILHO: – Vossa Excelência
está ferindo, realmente, um ponto digno da maior
atenção por parte de todos os brasileiros que
desejam o bem-estar geral da comunidade.
Em diferentes ocasiões, tenho, desta tribuna,
focalizado as imensas facilidades que, infelizmente,
o Congresso Nacional sempre oferece a tôdas as
medidas de caráter pessoal, enquanto aquelas
outras, que se revestem, exclusivamente, de
interêsse coletivo, ficam no segundo plano. Isto não
se verifica sómente no que diz respeito a militares. V.
Exa., aliás, oferece magnífica lição de elevação
moral e de dignidade, reportando-se a essa
circunstância, sendo, como é, uma das mais altas
expressões do Exército Brasileiro...
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Bondade de
V. Exa.
O SR. NOVAES FILHO: – ...não só
pela bravura pessoal, mas, sobretudo, pelo
brilhantismo
com
que
se
tem
ha-
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vido nos cursos inerentes à sua carreira. Também no
que se refere aos civis, muitos Projetos têm
tramitado, pelo Congresso, recebendo sempre
emendas, das mais diferentes modalidades, tôdas
com vícios, deformações e causadoras dos
prejuízos a que V. Exa., tão patriòticamente, está
aludindo.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Muito
obrigado pelo aparte de V. Exa., de refôrço às
considerações que venho fazendo. O nobre colega,
notável administrador e um dos mais atuantes
membros da Comissão de Finanças, sabe as
vacilações que nos assaltam o espírito a tôda hora,
quando temos de votar medidas de interêsse
pessoal. Focalizou V. Exa., admiràvelmente, um
aspecto da vida parlamentar, e todos concordamos
com as observações que fêz.
Nas medidas de ordem pessoal, a tramitação
é sempre acelerada pelos empenhos dos corredores,
telegramas e pedidos de tôda ordem que nos
chegam, enquanto para providências de interesse
público, não temos qualquer solicitação. Porque é
muito difícil alguém na nossa Democracia rezar
exclusiva-mente pelo amor de Deus.
Dizia, Senhor Presidente, para argumentar,
que o militar da minha turma, pràticamente paga
para se conservar no serviço ativo.
Meu caso pessoal é típico. Era eu Coronel do
Exército. Se pedisse transferência para a Reserva,
iria, como General de Divisão, para casa, "de pijama"
– como dizemos na gíria' das Fôrças Armadas – com
muito maiores proventos.
Evidentemente, a orientação está errada
não só em relação ao problema dos vencimentos
como
principalmente
pelo
número
de
funcionários
públicos,
fator
primordial
da
sangria que se manifesta no Tesouro Público. O
burocracismo nacional assume aspecto de
verdadeira catástrofe.
Há repartições que precisam fazer rodízio
entre funcionários, para ter onde sentá-los.
Há funcionários que nunca vão as repartições:
são os de vencimentos mais altos.

Conta-se caso ocorrido com ilustre colega
nosso, Chefe da Casa Civil de um dos últimos
Governos. A alguém que o procurara para obter
emprêgo, ofereceu o lugar de Procurador da República ou Advogado da Prefeitura com polpudos
vencimentos. O candidato ponderou que não era
formado em Direito, nem tinha condições para
desempenhar cargo daquele nível. Ofereceu-lhe,
então, outra função burocrática, também de polpudos
vencimentos. Modestamente, o candidato confessou
não ter conhecimento bastante para exercê-lo. Afinal
acabou dizendo que só poderia ocupar o lugar de
escriturário de alguma repartição. A resposta veio
imediata: – "Para êsse cargo não pode; você tem de
fazer concurso muito duro". Só se exigia concurso
para o cargo inicial e de menores vencimentos; não
para os rendosos, como aquêle famoso do Guaraná
Caçula em que um adolescente vai ganhar duzentos
mil cruzeiros mensais pela fortuna de ser noivo de
uma sobrinha do Presidente da República. Para essa
função não precisava concurso de qualquer natureza.
Se, porém, o candidato quisesse ocupar o primeiro
degrau da hierarquia burocrática, teria de se sujeitar a
concurso difícil.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Com todo o
prazer.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Até essa
dificuldade já está contornada por legislação
inconstitucional votada pelo Congresso. Basta que seja
admitido como extranumerário, para o que não há
necessidade de concurso, decorridos cinco anos de
exercício, tem a efetividade, independentemente de
concurso, ferindo frontalmente preceito constitucional.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa. tem
inteira razão. Sei mesmo que agora as nomeações
de esvrivãos de coletoria, no Ministério da Fazenda,
e os lugares de guarda fiscais são obtidos como
instrumento de corrupção política.
Senhor Presidente, ainda argumentando sôbre
a fôrça do burocratismo nacional, lembro ao Senado
episódio ocorrido há poucos dias, por ocasião de um
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almôço de que participei, no Palácio das Laranjeiras.
O Presidente do Banco de Exportação e
Importação dos Estados Unidos, conversando
comigo, declarou-me que aquêle estabelecimento de
crédito internacional, que opera em sessenta países,
tinha apenas cento e oitenta e cinco funcionários.
A Prefeitura do Distrito Federal tem mais
funcionários que a de Nova York ou a de Londres. O
burocratismo vai crescendo, através de favores, para
atender às necessidades do empreguismo nacional.
Novas solicitações são feitas para ingresso nos
quadros do funcionalismo e quanto mais altos os
cargos mais fàcilmente a êles se ascendem, pelos
pistolões.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V.
Exa. outro aparte?
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Com muito
prazer.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Entravando o
desenvolvimento da economia nacional, temos não
sòmente o que diz respeito a empregos públicos,
mas também a empregos particulares. Um petroleiro
estrangeiro, por exemplo, com a mesma tonelagem
de um brasileiro, tem um têrço da tripulação dêste.
Os transportes, assim, dentro do Brasil, estão
onerados; os fretes, como as passagens, sobem de
maneira astronômica. Em conseqüência dessa
imposição que se faz de as embarcações
conduzirem tripulação três vêzes maior do que a
necessária para o seu serviço, como se vê nas
congêneres estrangeiras.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa.
poderia acrescentar, ao exemplo que brilhantemente
evoca, o que ocorre em todos os estabelecimentos
industriais administrados pelo Estado. O custo da
produção é "onerado", em todos êles pelas medidas
de favor pessoal.
Ainda agora, segundo publicaram os jornais, a
Fábrica Nacional de Motores, que começava a ter
lucro, foi sobrecarregada com a criação de quatro ou
cinco cargos de Conselheiros Técnicos, cada um
dêles com a remuneração de vinte mil cruzeiros
mensais, para nada fazerem. É um exemplo entre
dezenas e centenas do outros.

Administrei a Companhia do Vale do Rio Doce,
que, durante nove anos, dera deficifs, e logrei obter
saldos. Alegra-me dizer que, no período de minha
gestão, a Vale do Rio Doce chegou ao "biagher
point": da situação de deficits, passados à de saldos.
Essa emprêsa tinha seis mil e tantos
empregados; não dispensei um só porque tenho bom
coração e não queria levar aflições a muitos lares.
Preferi conservar os que encontrei sem admitir
novos.
Pois bem: dobrada a produção, de setecentos
mil e tantas toneladas para um milhão e quinhentos
mil, com êsse mesmo número de empregados,
consequentemente, o custo da produção baixou.
Se, entretanto, continuar o fenômeno do
empreguismo a funcionar, os vencimentos a serem
aumentados, ampliados os cargos, a emprêsa
voltará, inevitàvelmente, à condição deficitária de
antes.
Depois de nove anos, a Vale do Rio Doce deu
o primeiro dividendo. E' hoje, tão próspera, que
distribuiu três ações de bonificação por uma,
daqueles infelizes acionistas, que começaram com a
fundação da emprêsa. Só após um decênio,
pràticamente, os sócios fundadores obtiveram algum
Iucro do capital empregado.
Êsses exemplos são sem conta na vida
administrativa brasileira.
Lá na Bahia, uma repartição do Saneamento,
funcionava admiràvelmente com três datilógrafos.
Afastei-me da Administração pública e, quando
retornei, essa mesma repartição abrigava cinqüenta
e duas datilógrafas, que não tinham aonde se sentar.
A Imprensa Oficial, da mesma forma, teve acrescidos
os seus quadros, só por um Govêrno, quatrocentos
funcionários. Foi preciso estabelecer turnos, para
que o pessoal se revezasse não no trabalho, mas
nas mesas que deviam ocupar.
Esta infelizmente é a fisionomia dolorosa da
vida administrativa brasileira, que merece, sempre, a
nossa condenação, de políticos esclarecidos.
O SR. NOVAES FILHO: – V. Exa. dá licença
para um aparte?
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Pois não.
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O SR. NOVAES FILHO: – V. Exa. hoje, está
focalizando um ponto de vista que escuto com muita
alegria, porque estão plenamente conforme, com
assuntos que tenho debatido desta tribuna. Estou de
acôrdo com V. Exa. Entendo que a burocracia no
Brasil precisa ser posta em têrmos; já está
requerendo limites. E quantas vêzes perdemos
magníficas vocações que poderiam florescer na
indústria, no comércio, na lavoura, nas profissões
liberais, porque os bons ordenados, as vantagens, as
garantias e facilidades de tôda ordem na vida
burocrática atraem a mocidade para associar-me à
pregação de V. Exa.
Fui Prefeito da cidade do Recife...
O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa. fêz
brilhante administração.
O SR. NOVAES FILHO: – ...a terceira em
população do Brasil, durante sete anos – o que já é
longo período – e, graças a Deus, pude realizar
administração de tal eficiência, não devido às minhas
qualidades de administrador, mas ao excelente
quadro de auxiliares que soube e tive a felicidade de
escolher, que, ainda hoje, onze anos decorridos da
minha saída daquele pôsto, não sofreu cotejo nem
paralelo. Para isso concorreu, sem dúvida, o
seguinte: não permiti que as despesas com pessoal
fixo e variável excedesse em nenhuma hipótese a
despesa de 42%. Eis por que, com o Orçamento
àquela época muito limitado, pude realizar grandes
obras na cidade do Recife e com mais uma
circunstância que me orgulho em declinar: entreguei
ao meu sucessor a Prefeitura sem qualquer dívida
flutuante, com todo o sistema financeiro mesmo
orçamento que havia recebido do meu antecessor.
Não majorei nenhum impôsto e nem aumentei
qualquer taxa.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – A alegria
do homem público surge em oportunidades como
esta, em que Vossa Excelência pode trazer
depoimento de tão alta valia perante o Senado.
Devo dizer a V. Exa. que uma das características
do bom administrador é o prazer com que relata o
fruto do seu trabalho honesto. Se o nobre colega
muito
justamente
se
orgulha
da
sua
administração, em Recife, cada um de nós

também lembra, com uma certa ternura, os esforços
desenvolvidos para preencher as tarefas do que foi
incumbido na vida pública.
O SR. ABELARDO JUREMA: – E' a grande
compensação do homem público, do verdadeiro
administrador.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Exatamente.
E' na auto-crítica sôbre os resultados da nossa
atuação de homens públicos que encontramos o
confôrto que, muitas vêzes, nos falta nas asperezas
da vida pública.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Muito bem.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Ainda
agora, Sr. Presidente, estou na tribuna, tomando o
tempo do Senado...
O SR. NOVAES FILHO: – A Tribuna do
Parlamento é para ser exercitada e não para ficar
emudecida. O povo tem desejo e gosta de ouvir a
voz dos parlamentares, que estão no Congresso
para os debates do Plenário e não sòmente para o
brilho e erudição dos pareceres de comissão. O
nobre colega está exercitando nobremente a
investidura que recebeu do grande povo da Bahia.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Nunca V.
Exa. toma o tempo do Senado. Ao contrário, esta
Casa lhe é grata pelos magníficos discursos que
profere.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Obrigado a
V. Exas., sempre tão generosos. Acredito que,
ìntimamente todos estejam desejando chegue ao
têrmo de minhas considerações. (Não apoiados).
Desejo, no entanto, lembrar aos colegas que, certa
vez, um conferencista foi falar sôbre a personalidade
de Caxias, o grande soldado símbolo do Brasil.
Ocupou a atenção do auditório por mais de duas
horas. Muitos já cochilavam; outros abandonavam o
recinto da conferência. Disse, então, o conferencista:
"Para aquela longa vida de Caxias, era então Caxias
alferes".
O SR. ABELARDO JUREMA: – O nobre
Senador dá licença para acrescentar uma passagem
ao seu depoimento?
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Com prazer.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Sílvio
Romero fazia uma grande conferência no
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Teatro João Caetano, quando notou que grande
parte do auditório dormia. Dobrou-a, então, e disse:
"os interessados abram, amanhã, o "Jornal do
Comércio", que será publicada, na íntegra, a minha
conferência".
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Infelizmente
não poderei seguir o grande Sílvio Romero, porque
meu dever é tomar o tempo de V. Exas.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Permite V.
Exa. outro aparte?
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Pois não. V.
Exa. está me ajudando.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Nas fases
obstrucionistas, em que pese o cansaço que vai
sôbre todos nós, há sempre oportunidade para o
brilho dos parlamentares. Lembro-me que, em 1954,
esta Casa viveu grandes momentos quando o
Senador João Villasbôas e mais dez membros da
União Democrática Nacional encantavam a Maioria
com suas palavras sôbre assuntos dos mais
palpitantes, aproveitando a deixa da obstrução.
Assim, V. Exa. nos delicia, apesar de contrariar
nosso interêsse de destruir a obstrução.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Muito
obrigado aos elogios que V. Exa. prodigaliza aos
propósitos que me trazem à tribuna.
O SR. NEVES DA ROCHA: – Permite V. Exa.
um aparte? (Assentimento do orador) – não desejo
contribuir para que se diga, amanhã, estar eu
também concorrendo para a obstrução dos trabalhos
desta Casa. Devo, no entanto, em bem da justiça,
acentuar que, quando o ilustre Senador Novaes Filho
ressaltou o brilho da atuação de V. Exa. na vida
pública da Bahia, tive oportunidade de igualmente
me referir aos grandes serviços prestados por
aquêle colega de bancada, quando Prefeito em
Recife.
Testemunha que fui, como auxiliar do Govêrno
de V. Exa., de sua extraordinária administração, não
podia eu silenciar nem deixar de salientar, com
satisfação, a atuação marcante que teve em minha
terra, aliás por mais de uma vez ressaltada, por mim,
da tribuna.

Era o que desejava dizer a Vossa Excelência.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Ao apartear o
nobre orador, penso não estar perturbando o seu
discurso.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Ao
contrário.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Desejo dar,
ainda, um depoimento. Há poucos dias estive em
Salvador. Testemunhei a passagem de V. Exa. e de
outros administradores, através da opinião pública e
de seu pronunciamento. Às minhas perguntas
respondiam invariàvelmente: "Isto foi do tempo do
Mangabeira". Regressei entusiasmado com os
serviços prestados à Bahia por V. Exa. e pelo Dr.
Octávio Mangabeira. Êste o meu depoimento sincero
e honesto a respeito das atividades de V. Exas.
naquela unidade federativa.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Muito
agradeço pelos testemunhos bondosos de V. Exas.
Meu receio é que quase todos, como
administradores públicos, possam, nesta conversa
de fim de tarde se transformar numa verdadeira Ceia
dos Cardeais, em que cada um tem seu caso a
contar, porque o sentimento humano vive em tôdas
as partes, até no Vaticano.
Sr. Presidente, dizia eu que era ainda um
Caxias Alferes, porque, na realidade, ainda não
entrara no estudo do projeto.
O SR. NOVAES FILHO: – V. Exa. há de
perdoar as nossas interrupções constantes.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – As
interrupções de V. Exas. foram apenas um pouco de
lenha para a fogueira da minha consciência.
O SR. DANIEL KRIEGER: – A rebeldia de V.
Exa. arde sem lenha.
O SR. NOVAES FILHO: – O Senador Juracy
Magalhães não pode perturbar coisa nenhuma. Tem
a capacidade de oferecer sombra e repouso através
de sua frondosa árvore.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Apreciei
bastante o trocadilho de Vossa Excelência.
Sr. Presidente, creio que já é tempo
de continuar na análise do projeto que
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trouxe, como disse, ao debate, um capítulo especial
na vida administrativa brasileira. As pensões
especiais são odiosas em geral, porque só atendem
àquelas pessoas que têm acesso ao Parlamento, a
alguém que possa apresentar um projeto, pleiteando
um favor em dinheiro para uma vida que nem
sempre foi meritória.
O saudoso Presidente Vargas contou-me que
um dia pediram-lhe uma audiência para Antonio
Silvino o velho bandoleiro nordestino que nutriu a
nossa imaginação de crianças. Pois bem, Antônio
Silvino ia, apenas, pedir ao Presidente Getúlio
Vargas que fixasse uma pensão do Estado para que
êle pudesse ter uma velhice digna e descansada.
Contou-me, então, o saudoso Presidente, com
aquela sua graça e ironia, que perguntara a Antônio
Silvino: "Mas, Coronel, o senhor acha mesmo, que os
serviços que o senhor prestou merece uma pensão
do Estado?"
Assim é a pensão especial – invariàvelmente
uma fonte de favor, empregada, nem sempre com
justiça. Êsse drama de não fazer justiça, ou, pelo
menos, de não proporcionar equidade, apresenta-se
cada dia aos membros da Comissão de Finanças. Já
pensamos em elaborar um projeto de lei sôbre
pensões
especiais,
projeto,
no
qual
se
enquadrassem todos os pedidos dirigidos ao
Executivo.
Quem, no Parlamento, tem capacidade para
formular um projeto que abranja as eventuais
pensões especiais a serem pedidas? O próprio nome
indica que a pensão especial tem que ser estudada
em cada caso, pois cada caso é um problema, cada
caso atende à condição específica.
Êsse projeto, por exemplo, enquadrou-se nas
linhas gerais dos favores que a Comissão de
Finanças entende como justos. Trata êle de amparar
a viúva de um grande cantor brasileiro, o tenor Reis
e Silva, que emocionou as platéias nacionais e
estrangeiras com a beleza da sua voz.
O autor do projeto, nobre Deputado Lopo
Coelho, dotado de extraordinário espírito público,
assim justificou a proposição:

"O tenor Reis e Silva foi o pioneiro do Teatro
Lírico do Brasil. Muito moço ainda, iniciou sua
carreira no Rio. Projetou logo seu nome no exterior,
elevando o nome do Brasil nas mais finas platéias do
mundo. Os maiores centros internacionais ouviram o
artista, que obteve a maior consagração, do
tradicional Teatro Colon de Buenos Aires, onde,
certa noite, por quatorze vêzes, a assistência exigiu
que retornasse ao palco para cantar trechos da
ópera "Andrea Chenier".
As críticas do mundo inteiro foram unânimes
em aplaudir o grande tenor brasileiro Reis e Silva,
que durante vinte e sete anos foi considerado
legítima glória da música lírica universal.
Entretanto, apesar da vida de grandes
sucessos do artista, que morreu entre glórias, a
família
ficou
completamente
desamparada,
ficando mesmo a viúva, em situação de completa
pobreza.
Nada mais justo do que o Govêrno amparar a
viúva de um homem que tanto fêz pela sua terra, e
que agora se acha completamente esquecida e
desamparada. Justifica-se, pois, plenamente, seja
aprovada a pensão, que correrá à conta da
verba orçamentária da União destinada a êsse
fim".
O projeto teve parecer favorável da Comissão
de Constituição e Justiçar acompanhando o Relator,
nobre Senador Lourival Fontes.
Coube a mim estudá-lo na Comissão de
Finanças, e esta atende em regra, aos casos de
pensões especiais, nos quais a família beneficiada
não tenha a oportunidade de gozar das vantagens da
previdência social, porque, ao tempo em que faleceu
o seu chefe, aquêle em cuja memória se procura
conceder a pensão especial pele inexistência
dêsses serviços de previdência, não podia êle
contribuir.
E' caso típico em que a família do
servidor deve ser amparada, com pensão
especial.
Há,
também,
os
herdeiros
de
figuras de nossa História, que lutaram pela so-
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brevivência nacional e prestaram serviços reais e
efetivos à Pátria.
Caso justo é o da presente proposição que
visa amparar a família de brasileiro eminente o qual
brilhou nas artes, aureolando o nome do Brasil.
Por essas razões, Sr. Presidente, busquei a
ajuda do jornalista Leal de Souza, na justificativa do
meu parecer.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Pois não.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Estou
acompanhando, com a admiração que lhe consagro,
a argumentação de Vossa Excelência, a segunda
vez que o nobre colega se refere ao assunto. Estou
de acôrdo com seu ponto de vista. E' muito justo o
amparo aos necessitados, a que se refere. Não
parece porém, a V. Exa. que os herdeiros dos
servidores contribuintes da Previdência Social,
deveriam merecer a mesma atenção que o
Congresso ora dispensa aos outros? Há viúvas de
Desembargadores, de Juízes de Direito, de
Desembargador Presidente de Tribunal, de
Marechal, que recebem muito menos do que o
salário-mínimo. Vamos dar uma pensão muito justa à
viúva de um grande artista, tenor Reis e Silva. Por
que o Congresso ao arbitrar em cinco mil cruzeiros
essa pensão, não se lembra das viúvas de pessoas
ilustres, de homens que prestaram assinalados
serviços na Justiça, na carreira das armas e em
outras profissões, que recebem muito menos?
O SR. JURACY MAGALHÃES: – O aparte de
V. Exa. é, de todo ponto, procedente e merece meus
aplausos. A injustiça que V. Exa. aponta também
assaltou nossos espíritos, na Comissão de Finanças,
e, eu próprio quis apresentar emenda diminuindo de
cinco para três mil cruzeiros a pensão proposta, – o
que foi feito hoje em plenário – mas cedi às
considerações de colegas, lembrando que outras
pensões já haviam sido concedidas no nível de cinco
mil cruzeiros. Ninguém mais, no Brasil admite que
uma pessoa possa viver com uma pensão de três mil
cruzeiros.
V. Exa. tem inteira razão.

Tramita, neste momento, no Parlamento,
projeto reajustando as pensões inferiores ao saláriomínimo que, acredito, merecerá o apoio dos
congressistas.
Sr. Presidente, lembrava eu o depoimento do
jornalista Leal de Souza a respeito do tenor Reis e
Silva. Disse aquêle saudoso crítico teatral o
seguinte:
"Amando a Pátria e amando a Arte
faz da existência um limpo martírio para
serví-los.
Possuindo os privilégios que caracterizam os
grandes artistas, em todos os climas, teve de fazerse por si em nosso meio, conquistando os recursos e
atingindo
desajustado
os
requintes
de
aperfeiçoamento
aos
estrangeiros
fàcilmente
facultados.
Já consagrado como concertista, a sua
estréia em ópera, em 1923, com o "Rigoletto",
ocorreu em circunstâncias que lhe seriam
desfavoráveis se êle não fôsse um artista de
proporções fora das órbitas normais, porque
entre os outros cantores fulgiam, sob a regência
de Toscanini, radiosas celebridades como Tutti
Dal Monte e Galeffi. E o seu triunfo elevou-o,
para sempre, ao nível de glória dos
companheiros".
Sr.
Presidente,
somos
sensíveis
às
lembranças caras da nossa mocidade. Ao estudar
êste projeto, lembrei eu o tempo em que ficava, na
velha Escola Militar do Realengo, com o ouvido
prêso a um rádio de galena para ouvir as
interpretações do tenor Reis e Silva, no Teatro
Municipal do Rio de Janeiro.
Essa emoção, acredito, também influiu –
por que não confessar fraqueza do coração? –
para examinar com certa boa vontade a
proposição que me foi dado relatar na Comissão
de Finanças. Para não fugir, todavia, às linhas
gerais dos critérios estabelecidos por aquêle
órgão técnico, e por me parecer o projeto de tôda
a justiça, dei-lhe parecer favorável. O Senado,
entretanto, pode reduzir o montante da pensão,
mas, em nenhuma hipótese, deixar de con-
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cedê-la porque atende às regras de equidade e
servirá de estímulo a que os futuros brasileiros,
consagrem-se à arte, como instrumento de
engrandecimento da Pátria. (Muito bem; muito bem.
Palmas).
Durante o discurso do Sr. Juracy Magalhães, o
Sr. Lima Teixeira deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. Kerginaldo Cavalcanti.
O SR. DANIEL KRIEGER *: – Sr. Presidente,
não fôra a resistência heróica e louvável de alguns
membros da Maioria, não teria eu perante quem falar
e, por certo, haveria de escolher, em outro reino, a
quem me dirigir. Lembrar-me-ia então, do Padre
Antônio Vieira, no célebre Sermão do Maranhão,
quando falava aos peixes. Dirigir-me-ia a êles,
porque significam o jejum; e o jejum é a palavra de
ordem às populações sofredoras do Brasil, do
Govêrno, que aí está, que administra o País.
O ilustre Líder do meu Partido – aproveitando
a oportunidade da discussão de um projeto – pôs em
relêvo a situação, a qual merece, positivamente,
exame de fundo e de fôlego. Todos os países têm
cuidado especial para com a despesa morta,
destinada àqueles que não mais produzem. No início
do mundo, os povos primitivos, com a crueza dos
tempos coevos, sacrificavam os que mais
não podiam produzir, e inúteis, portanto à
coletividade.
A civilização trouxe e desenvolveu o
sentimento de fraternidade. Hoje, os homens
procuram louvàvelmente amparar aquêles que se
exauriram no trabalho e já não mais podem
corresponder, numa prática diária e constante aos
anseios da sociedade.
O Brasil, porém, tem sido excessivamente
pródigo na concessão de pensões e reformas. Haja
vista as leis militares, que promovem, dando um
pôsto a mais, quantos serviram na zona declarada de
guerra.
Conseguiram
os
militares
tudo
isso;
e
o
fato
faz-me
lembrar
um
livro
magnífico de Jacinto Benavente, o maior
__________________

* Não foi revisto pelo orador.

teatrólogo espanhol, há pouco falecido: "Os
Interêsses Criados".
Nêle nos conta o escritor história que tem
profunda aplicação a essas conquistas da classe
militar.
Certo dia um civil, que vinha dum recanto do
País, de uma das suas últimas Províncias, encontrou
um capitão do Exército, seu amigo. Confessou-lhe
que andava há mais de ano lutando por
reivindicação, para a qual todos os esforços eram
improfícuos. Nada conseguia; tudo se lhe indeferia.
O capitão solícito e prestante, disse-lhe: "Eu
vou obter êsse deferimento". Acompanhou-o até à
repartição. O funcionário dormia encima da mesa. O
capitão não teve dúvidas: puxou da espada, bateu
em cima da mesa e deu um grito. O servidor
acordou, estremunhado, e virou-se para o civil, a
quem tinha negado tôdas as reivindicações, e disse:
"Eso si, és manera delicada de pedir".
Sr. Presidente, Srs. Senadores, os que têm a
espada, os que têm a fôrça, os tanques, os que têm
os canhões são os soberanos da decisão
parlamentar. Essa a triste realidade. Tudo obtêm,
tudo conquistam, tudo concedem, infelizmente,
domina o Parlamento brasileiro, o insano desejo de
sobrevivência que não devia existir.
O SR. NOVAES FILHO: – Muito bem.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Há outro mal,
que aflige e agrava a situação. E' a planta nociva
que se chama demagogia. Todo cidadão que tem
reclamação a fazer, procura, no Parlamento, um
Deputado, um Senador e lhe promete trazer seu
voto, o de seus familiares, o de seu prestígio; e
então o Deputado e o Senador, esquecidos de seu
dever, porque, na realidade a Fazenda Pública, é rés
delerictae, é coisa abandonada, prometem,
consentem, concedem, dão, para que, no próximo
pleito tenham direito ao voto com que aquêle
cidadão Ihes acenou, mas nem sempre corresponde
ao sacrifício feito.
A Nação, porém, é eterna. Os homens
passam como sombras fugazes; mas o País
permanece; o País fica, o País marcha.
Sr. Presidente, essa a minha esperança:
que
tenhamos,
como
todos
os
outros
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países, um pouco de cuidado com o futuro da nossa
pátria.
Nela não viveremos porque temos o nosso
destino selado pelo nascimento e pela morte, os dois
únicos fatos irremovíveis da vida humana, mas
nessa grande pátria, hão de viver nossos filhos, os
filhos dos nossos filhos e todos os nossos
descendentes. O presente se liga ao passado pelas
gerações que se foram, e o presente se liga ao futuro
pelas gerações que hão de vir.
O SR. NOVAES FILHO: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. DANIEL KRIEGER: – Com muito
prazer.
O SR. NOVAES FILHO: – Tenho sempre
grande constrangimento em interromper oradores da
estirpe de V. Exa. que, na tribuna, é enlêvo, é
encanto para todos que o ouvem. Desejo, realmente,
apoiar o ponto de vista de V. Exa. sôbre a
permanência de nacionalidade à qual permanece,
sobretudo, através dos seus valores de tôda a
ordem, como, na hipótese, é grande valor da
nacionalidade o brilhante tenor Reis e Silva.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Concordo com V.
Exa.
Agradeço o aparte, agradeço o elogio e exalto
o tenor. Estou na tribuna para que sua vida não
tenha o destino de Andrea Chenier que, por
equívoco, foi à guilhotina no último dia do terror,
quando poderia ter sobrevivido para a beleza das
letras e glória do mundo.
Sr. Presidente, que faz meu Partido? Dirão
que está obstruindo. Digo, porém, que está
construindo, nunca visamos o destruir e, sim,
construir uma nacionalidade forte, vigorosa dentro de
um regime democrático, onde a verdade eleitoral não
seja uma ficção, mas uma verdade; onde os cabos
eleitoreiros – êsses que não fazem política, na
grande acepção da palavra e sim, como diria Ruy
Barbosa, politiquice devem desaparecer na sombra
do direito.
Sr. Presidente, essa discussão tem grande
mérito.
Permite-nos
fixar
rumos;
aviventar
marcos e, quando falo em aviventar, falo em
têrmo jurídico, e olho aos ilustres advogados de
Minas Gerais, tão ciosos na precisão dos vo-

cábulos jurídicos, tão interessados que êles
subsistam na legislação.
Sr. Presidente, no Senado, ontem, eu ainda
lia "O Federalista", os espíritos como o meu, nos
dias de decepção e de desencanto se refugiam
nos livros, e procuram encontrar, no exemplo
daqueles que nos antecederam, o estímulo para
prosseguir na luta pelo direito, porque, quem não
venera o direito, já dizia Von Ihering, não é digno
dêle. Dizia "O Federalista" que o Senado tem
uma função tôda específica, tem uma função
tôda especial; o Senado deve ser a moderação,
mas deve ser também a contenção das
demasias.
O SR. NOVAES FILHO: – Muito bem.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Se assim é
devemos examinar objetivamente as leis, discutí-las
com propriedade e entendimento, para que a
nossa decisão sirva ao País e não a interêsses
particulares.
O SR. CUNHA MELLO: – Dá licença para um
aparte?
O SR. DANIEL KRIEGER: – Pois não.
O SR. CUNHA MELLO: – Tôda a vez que se
fizer obstrução para que o Senado ouça
ponderações tão sensatas como as de V. Exa. e do
Senador Juracy Magalhães, a respeito das
facilidades de concessões de aposentadorias e
pensões, no Brasil, essa obstrução será útil, porque,
afinal de contas, resultará em defesa dos cofres
públicos.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Muito obrigado a
V. Exa.
O SR. NOVAES FILHO: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. DANIEL KRIEGER: – Pois não.
O SR. NOVAES FILHO: – Realmente
as obstruções oferecem, também, no sentido
da vida parlamentar, no bom e alto sentido,
aquêle rendimento extraordinário qual seja o
da revelação dos seus valores ao povo
brasileiro, como, na hipótese, V. Exa. está se
revelando.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Quero, em
primeiro lugar, responder ao aparte com que me
honrou o ilustre Líder da Maioria, Senador Cunha Mel-
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lo, cujo espírito público não pode ser contido no
sapato de ferro de uma disciplina errônea...
O SR. NOVAES FILHO: – Muito bem!
O SR. DANIEL KRIEGER: – ...e que nos faz a
justiça de reconhecer que, dentro do peito dos
udenistas, pulsa um coração excessivamente
brasileiro e extremamente angustiado, pelos
interêsses do Brasil.
O SR. CUNHA MELLO: – Jamais negarei isso.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Agradeço
também ao meu nobre companheiro e digno
companheiro porque nessa expressão eu englobo a
solidariedade que sempre nos tem vinculado, desde
o meu longínquo Estado, com o glorioso Partido
Libertador e o Senador Novaes Filho. S. Exa. é,
nesta Casa, uma voz de bom senso; mas, também,
uma voz de combate e de rebeldia, porque não
existe contradição entre o bom senso e a rebeldia.
Pelo contrário, êles se comungam e se harmonizam
quando têm um interêsse comum, que é o supremo
interêsse da Pátria.
O SR. NOVAES FILHO: – Obrigado a V. Exa.
O SR. DANIEL KRIEGER: – E' lamentável
que, numa hora destas, em vez de conjugarmos os
nossos esforços em benefício de uma obra de
redenção, nos dividamos.
E' deplorável que tenhamos pontos de vista
contrários, quando temos um sentimento comum,
que é o amor da Pátria. Já dizia, no entanto, um
grande apóstolo, que todos se podem salvar ainda
que por caminhos diferentes, desde que se sirva a
Deus. Embora divorciados e distanciados, no
momento, eu lhes quero fazer a justiça de pensar
que êles estão procurando servir ao País como nós;
e havemos de nos encontrar, num dia mais feliz para
a Nação Brasileira.
Sr. Presidente, não é possível que se
continue a dar pensões, indiscriminadamente. As
pensões devem ser restritas, devem obedecer
a um critério rigoroso. Urge, mesmo, que a
Câmara ou o Senado façam um projeto de
lei, regulamentando a sua concessão. O
benefício concedido pela União não pode ser o

reflexo de uma simpatia pessoal; deve ser,
necessàriamente, o reconhecimento de um serviço
relevante. Essa a realidade!
Espero, Sr. Presidente, que a Câmara ou o
Senado elaborem uma lei rigorosa, para que não
fiquem privados do benefício aquêles que a êle têm
direito, mas que também não sejam favorecidos
aquêles que não têm, rigorosamente tal direito.
Todos os países procuraram fugir das
pensões. Instituem um seguro social, porque o
orçamento normal de qualquer país não pode arcar
com o pesado ônus de pensões e aposentadorias.
A aposentadoria deve ser a justa remuneração
a um prêmio pago. Todo cidadão deve ser
previdente, cuidar do seu futuro, pagar a um Instituto
de Previdência Social a fim de que no fim de sua
vida receba a pensão correspondente àquela sua
contribuição. Nesse instituto de ordem social, em
que uns pagam mais do que os outros, em benefício
da coletividade, reside a garantia de todos, sem o
sacrifício do Erário nacional.
Por isso, dizia eu, que o eminente Líder do
meu Partido, tinha ferido uma questão fundamental,
e eu deplorava apenas que não estivessem
presentes no recinto todos os seus componentes,
para que o ouvissem. Falava êle, não obstruindo,
mas construindo, construindo o futuro do
Brasil.
Nossa tendência é sempre dar; e essa
tendência, em certos espíritos se avoluma e cresce,
quando a pecúnia não é própria. E' essa res
delerictae a que chegamos, que eu falo consciência
nacional. Quando fomos eleitos, Senhor Presidente e
Senhores Senadores, trouxemos para esta Casa,
com a responsabilidade de um mandato, o mais alto
que se pode obter na vida legislativa do País, o
compromisso de servir, acima dos interêsses
individuais, à coletividade, à Pátria.
Não vou opor-me à aprovação dêsse
projeto, reduzido, naturalmente ao nível que
se tem dado aos outros. Não deveremos iniciar
com uns, a terapêutica heróica necessária; devemos
começar por uma legislação adequada e pro-
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por o cerceamento dessa liberalidade criminosa
contra os intêresses do país.
Sr. Presidente, quando se escrever a história
dos dias que estamos vivendo, vacilantes e cheios
de apreensões, ver-se-á que a Democracia, no
Brasil, ainda é como àquela planta tenra de que nos
falou o grande tribuno baiano, o Sr. Otávio
Mangabeira. Precisamos regá-la, diàriamente e,
sobretudo, vivificá-la com o nosso esfôrço, com o
nosso devotamento e com o nosso sacrifício.
Hão de, os historiadores, que se detiverem
nesta hora cheia de incompreensões e agravos,
fazer justiça aos homens da União Democrática
Nacional. Oposição vigorosa, que se mantém unida,
debaixo da direção dêsse grande brasileiro, dêsse
grande parlamentar, que é o Senador Juracy
Magalhães. (Muito bem).
Temos em S. Exa. uma figura varonil, cheia de
ímpetos, cheia de nobreza, cheia de destemor, às
vêzes avançando demais – é a realidade, pois o
chefe não deve ir muito além; deve deixar aos
comandados o caminho da vanguarda – mas é êsse
o seu temperamento...
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Vossas
Excelências me perdoem. Se às vêzes me excedo, é
na tentativa de não deslustrar a companhia de tão
eminentes colegas.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Quando V. Exa.
assim procede, lembro-me da página imortal de
Euclides da Cunha, sôbre o Coronel Telles, na qual
diz:
"Figura mais completa de militar, preparava o
combate e estudava as operações, com cuidado;
mas, depois, não desadorava de entrar na refrega,
de espada lampejando ao vento".
E' assim V. Exa., e não havemos de querer
que modifique seu feitio, pois os homens devem ser
como realmente são, e não como deveriam ser
feitos.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Se eu me
fizesse diferente, seria a caricatura de mim mesmo.
O
SR.
DANIEL
KRIEGER:
–
V.
Exa.
tem
razão.
Nisso
reside
a
fôrça
que
exerce
sôbre
seus
correligionários,

os quais, acima de correligionários, são seus amigos
e admiradores.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – O que muito
me honra; e fala à minha gratidão.
O SR. DANIEL KRIEGER: – V. Exa. não
precisa de gratidão. Gratidão deve a Pátria Brasileira
a Vossa Excelência e aos mais que lutam por ela,
conservando bem alto o Pendão da Esperança,
glória dos nossos destinos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores; já se faz longa
a minha palavra; e como tudo que é extenso cansa,
devo estar cansando o auditório.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não apoiado!
A palavra de Vossa Excelência não cansa
jamais.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Se isso está
acontecendo, peço desculpas aos que têm
afazeres.
O nobre Senador Francisco Gallotti contavame há pouco que existiu, na Bahia, certo político, o
qual, no ocaso da vida, era muito visitado. Aos
amigos êle costumava pedir que não se retirassem
cêdo; ficassem até tardias horas. Quando o último
visitante saía, as sobrinhas indagavam:
"Tio Rodrigo, por que faz isso?
Êle respondia, com a sabedoria budista:
– "A retirada dêles sempre me dá tão grande
compensação, que eu a espero ansiosamente".
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – E' o que se
chama na Bahia "O prazer do Tio Rodrigo".
O SR. DANIEL KRIEGER: – Pois bem, Sr.
Presidente, darei ao Senado o prazer do Tio Rodrigo,
deixando a tribuna, mas, antes farei uma afirmação
de fé nos destinos da Pátria.
Dirijo-me, nesta hora de luta, à mocidade que
hoje teve o prazer de ouvir os representantes
da UDN na Universidade Católica, repetindo as
palavras de José Bonifácio, na Faculdade de São
Paulo:
– "Os combatentes de hoje são aves em
meio da jornada, pousadas nas árvores sêcas da
floresta".
A
mocidade
é
o
futuro,
a
luz.
Pois bem; à mocidade entregamos a bandei-
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ra da redenção do Brasil. (Muito bem; muito bem. aquêles que procuravam permanecer alguns dias em
sua residência. Passadas, porém, algumas
palmas. O orador é cumprimentado).
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa mais semanas, quando o hóspede deixava a casa do
uma emenda que vai ser lida.
coronel, em uma curva do caminho, apareciam uns
capangas e davam-lhe uma surra.
E' lida a seguinte:
Um indivíduo, em situação de vida bastante
EMENDA Nº 2
desagradável, passando fome, lembrou-se do
seguinte: "Eu vou apanhar, mas passarei bem
Art. 2º Idêntica pensão é concedida a Dona durante uma semana". E lá se foi para a casa do
Maria José Nabuco Caldas Rodrigues dos Santos, coronel, onde permaneceu por uma semana.
neta do Brigadeiro Augusto Francisco Caldas, viúva Quando deixou aquêle local, e alcançou a curva
do engenheiro civil José Joaquim Rodrigues dos fatídica, admirou-se de não aparecer ninguém para
Santos.
surrá-lo, o que não achou correto. Revoltou-se
Os artigos 2º, 3º e 4º, passarão a ser 30, 4º e contra o fato, pois se os outros apanharam, por que
5º.
não iria êle também apanhar? Voltou, então, à casa
Sala das Sessões, em 29 de agôsto de 1957. – do coronel e disse-lhe: "Coronel, seus capangas não
estão mais cumprindo suas ordens, por que eu não
Carlos Saboya.
apanhei."
O coronel respondeu-lhe: "meu filho, você
Justificação
não apanhou por que não merece. Você é
Feita da tribuna.
desabusado; não é como os outros que vêm à
Sala das Sessões, em 29 de agôsto de 1957. – minha casa só para me incomodar. Chegam aqui,
e na hora de atravessar uma porta, dizem
Carlos Saboya.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre "primeiro o senhor coronel, quando vamos comer
Senador Carlos Saboya, a fim de justificar a emenda e servem um prato, dizem logo: "primeiro o sr.
que acaba de ser lida.
coronel". Em lugar de me darem prazer,
O SR. CARLOS SABOYA *: – Sr. Presidente, incomodam-me. Vêm para a minha casa e querem
Srs. Senadores, ao ocupar a tribuna, depois da dar-me ordens. Você não. Na hora de passar pela
eloquente oração proferida pelo nobre Senador porta, vai passando, na hora de comer vai
Daniel Krieger, tão vibrante e cheia de erudição, sinto comendo, logo; é um homem educado, fino, não
certo acanhamento ao fazer com que o Senado, a merece apanhar".
esta altura, ouça minhas palavras, desataviadas e
Assim estou eu aqui, Sr. Presidente,
descoloridas.
proferindo estas palavras depois da brilhante oração
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – V. Exa. fala do nobre Senador Daniel Krieger.
sempre com muito brilhantismo.
Que esta minha oratória sirva, pelo menos, de
O SR. CARLOS SABOYA: – Obrigado a V. fundo para sua eloquência erudição.
Exa.
Temos em pauta, Sr. Presidente, projeto
Relatou o nobre representante gaúcho fato mandando conceder pensão especial, de cinco
anedótico, ocorrido na Bahia. Lembrei-me, então de mil cruzeiros mensais à Dona Zilma Reis e
outro, que me foi contado por grande baiano o Silva.
Professor Clementino Fraça, homem que honra a
Justo é prestarmos essa homenagem à
medicina e a cultura brasileira.
memória de homem, que conforme acentuou, na
Dizia-me S. Exa. que, na Bahia, existia um justificativa da proposição, o seu autor, o nobre
coronel conhecido pela sua hospitalidade. Tratava – Deputado Lopo Coelho, enalteceu a arte, no Brasil e
na expressão daquela época à vela de libra – todos no exterior.
O reconhecimento da Nação àqueles
que, através do seu trabalho, dedicação
__________________
e desamor aos próprios interêsses, real* Não foi revisto pelo orador.
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çam, no cenário artístico, militar ou político, o País,
merece o nosso apoio e consideração.
A Pátria nada representa sem os homens que
a exaltem e engrandeçam.
País é uma vastidão de território inexpressivo,
se nêle não encontrarmos quem se dignifique pelo
trabalho, se enalteça pelo estudo e se engrandeça
pelo sacrifício, em benefício da coletividade.
Eis por que Sr. Presidente, apresento ao
Projeto de Lei da Câmara nº 114, de 1957, baseado
nos mesmos sentimentos de fraternidade humana
que o motivaram e dentro de argumentação
paralela, emenda, mandando conceder a D. Maria
José Nabuco Caldas Rodrigues dos Santos idêntico
benefício.
D. Maria José, Sr. Presidente, é neta do
Brigadeiro Augusto Francisco Caldas, viúva do
engenheiro José Augusto Rodrigues, sobrinha-neta
de José Nabuco, herói da guerra do Paraguai.
Seu marido perdeu a vida num trolley, da
Estrada de Ferro LeopoIdina, a qual prestou
relevantes serviços, na construção e extensão das
linhas para penetração no "hinterland" brasileiro, o
que a tornou ferrovia de real importância. Contribuiu
ainda, o Dr. José Joaquim Rodrigues dos Santos
para o desenvolvimento de Petrópolis e Nova
Friburgo. Companheiro de Weinschenk, faleceu
quando ainda não existiam institutos de
aposentadoria e pensões. Com isto, não se
aposentou nem pôde deixar á viúva o amparo de
urna pensão.
As futuras gerações, Sr. Presidente, estarão
protegidas por esses Institutos, amparadas através
das instituições atualmente existentes. Não nos
seria lícito deixar ao abandono, em situação de
precariedade econômica, criaturas que não tiveram
a sorte nem a virtude de nascer sob a égide do novo
Estado, implantado com a Revolução de 30.
Sr. Presidente, declarei ao Líder da Maioria
que essa emenda, absolutamente, não tem caráter
obstrucionista. Poderia lançar mão dêsse recurso,
mas não é o caso.
Prometi
até,
não
estender-me
demasiadamente na defesa da emenda, certo de
que o Senado a aceitará. (Muito bem).

O SR. PRESIDENTE: – Submeto ao
apoiamento dos Srs. Senadores a emenda cuja
justificação acaba de ser feita pelo nobre Senador
Carlos Sahoya.
Os Srs. Senadores que a apoiam queiram
permanecer sentados. (Pausa). Apoiada.
Continua a discussão do projeto com as
emendas.
Não havendo mais quem peça a palavra,
encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
O projeto, com as emendas, volta às
Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças.
O SR. CARLOS SABOYA (para explicação
pessoal) *: – Sr. Presidente, pedi a palavra
para dar conhecimento ao Senado do telegrama
enviado pelo Sr. Américo Barreiro, Secretário-Geral
da Associação Brasileira de Municípios –
Seção do Ceará, ao Vice-Presidente do Senado,
Senador Apolônio Salles, concebido nos seguintes
termos:
"Cientifico Vossa Excelência que, até o
presente momento, não foram pagas as quotas
do Impaste de Renda que a União deve aos
Municípios em virtude da redução determinada
pelo Presidente da República e considerada
ilegal pelo Tribunal de Contas. Entendo que a
esse Parlamento cumpre zelar pelo respeito à
legalidade, lembro que o pagamento deverá ser
feito dentro de sessenta primeiros dias do segundo
semestre, conseguintemente até 29 de agôsto
de acôrdo com a expressa determinação da
Lei. O atraso, além de importar em flagrante
ilegalidade, está determinando sérios embaraços
aos Municípios que assumiram compromissos para
esta época, diante da certeza do pagamento.
Cumpre salientar que o Ministro da Fazenda,
pessoalmente, perante milhares de prefeitos no
último Congresso de Municípios, anunciara a
liberação da verba e o pagamento no início de julho,
fato amplamente noticiado. Repetidos apelos, di
__________________
* Não foi revisto pelo orador
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rigidos ao Presidente da República e ao Ministro da
Fazenda continuam sem resposta. Respeitosas
saudações. (a) Américo Barreira, Secretário Geral da
Associação Brasileira de Municípios, Seção do
Ceará".
Sr. Presidente, eis a explicação prestada por
S. Exa. à importância de Cr$ 802.114,50 que cada
Município já deveria ter recebido:
"A lei manda pagar a quota de uma só
vez dentro dos primeiros 60 dias do segundo
semestre. O Ministro prometeu fazê-lo em julho. No
entanto, o Presidente da República, em circular
reservada, mandou cortar aproximadamente Cr$
210.000,00 de cada um. O Tribunal de Contas
considerou ilegal e não registrou, em resolução de
19-7-57. Eu soube do caso em primeira mão e o
tornei público em todo o país através da prória Rádio
Nacional, Rádio Tupi, de São Paulo e outras rádios e
jornais.
Até agora o caso está sem solução.
Depois de amanhã termina o prazo e o
processo mesmo encaminhado agora, sofrerá pelo
menos 30 dias de tramitação, com sério prejuízo
para os Municípios".
Sabendo que o Sr. Ministro da Fazenda,
absolutamente,
não
levará
em
conta
as
palavras por mim proferidas, desejo que o
Senado saiba que uma verba, especificamente
determinada por lei e que deveria ser entregue
aos Municípios, até à presente data não houve
qualquer providência no sentido do atendimento
dêsse dispositivo legal.
Lembro-me, Sr. Presidente, que, quando
discutimos nesta Casa, autorização mandando se
elaborasse e estendesse projeto para a construção
de um pôrto no Rio Amazonas, vários Senhores
Senadores votaram, favoràvelmente à proposição,
dizendo que prestavam uma homenagem ao Estado
do Amazonas.
Trata-se, na realidade, de simples moção de
aplauso àquela unidade da Federação de projeto
puramente bizantino, que não teria qualquer influência

no sentido de o Govêrno cumprir as determinações
nele contidas.
Sr. Presidente, entendo que essa maneira de
proceder do Poder Executivo retendo verbas que é
obrigado a pagar, por determinação legal, é ato de
desrespeito ás leis, pelo que deveria sei
responsabilizado perante a opinião pública. (Muito
bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o
nobre Senador Waldemar Santos, para explicação
pessoal.
O SR. WALDEMAR SANTOS (para
explicação pessoal) (lê o seguinte discurso): – Sr.
Presidente, comunico aos Srs. Senadores que
regressarei amanhã, ao meu Estado.
Na incerteza se ainda poderei voltar, eu não
posso, não devo e não quero deixar esta Casa, sem
da tribuna apresentar as minhas despedidas e, ao
mesmo tempo, agradecer a consideração que recebi
por parte dos ilustres colegas durante a minha
permanência no Senado.
Eu podia muito bem passar um telegrama a
cada colega, mas preferi de público, embora muito
emocionado, demonstrar o meu agradecimento por
tudo que recebi de aprêço dos membros desta
Casa.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Permite V.
Exa. um aparte? (Assentimento do orador).
O Senado é que agradece a presença de V.
Exa. cujo senso político de disciplina muito nos
sensibilizou, sobretudo pela visão e conhecimento de
todos os problemas aqui debatidos. Contamos,
sempre, com a sua colaboração, seu voto e sua
palavra de homem esclarecido do Nordeste.
O SR. WALDEMAR SANTOS: – O aparte de
V. Exa. ainda mais me sensibiliza.
Desde os primeiros momentos que tomei assento
nesta Casa, compreendi e senti a compreensão e a
camaradagem existentes entre os eminentes
Senadores, fazendo de cada colega um amigo.
O Senado, para mim, foi uma escola; aqui
é que se pratica a verdadeira democracia. Os
elementos de vários partidos se entendem mútuamente
sem a quebra de dignididade de cada um,
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com relação aos compromissos com os Partidos
filiados.
Irei me recordar quando estiver no meu
longínquo e esquecido Piauí, dos momentos felizes
que aqui passei, em que não cansava de exaltar a
personalidade de Apolônio Salles, a cultura de Assis
Chateaubriand, a inteligência de Novaes Filho...
O SR. NOVAES FILHO: – Muito agradeço a
generosidade de V. Exa.
O SR. WALDEMAR SANTOS: – ...o
brilhantismo de Daniel Krieger, a tenacidade de Lino
de Mattos, a firmesa de atitude de Filinto Müller, a
paciência de Benedicto Valladares, a austeridade de
Victorino Freire, a combatividade de Juracy
Magalhães, a vivacidade de Abelardo Jurema...
O SR. ABELARDO JUREMA: – Muito
obrigado a V. Exa.
O SR. WALDEMAR SANTOS: – ...a
oratória de Kerginaldo Cavalcanti, a bondade
personificada de Cunha MeIlo, enfim, seria muito
enfadonho citar as qualidades de cada Senador,
porque eles, em conjunto, representam a expressão
da inteligência completada de uma conduta ilibada a
tôda prova.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. WALDEMAR SANTOS: – Com todo o
prazer.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – A bancada da
União Democrática Nacional desde já manifesta a
grande saudade de convivência que manteve com V.
Exa. neste recinto, quando firmou o traço luminoso
de sua passagem pela inteligência, cultura e
dedicação aos interêsses da Pátria.
O SR. WALDEMAR SANTOS: – Muito
obrigado a V. Exa.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Dá licença
para outro aparte?
O SR. WALDEMAR SANTOS: – Pois não.
O SR. ABLARDO JUREMA: – Senador
pelo Piauí – diz V. Exa. esquecido, mas,
sempre presente na união brasileira, pela sua
participação nas atividades que engrandecem o
país – Vossa Excelência, esqueceu de incluir seu

nome entre os citados, Nós, entretanto, o Incluímos,
pela sua assiduidade, senso de disciplina, pela sua
preocupação em acompanhar dia a dia os nossos
trabalhos, participando e tornando conhecimento do
que ia votar e se pronunciando com isenção nos
problemas submetidos à Casa.
O SR. WALDEMAR SANTOS: – Bondade de
V. Exa.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Faço-Ihe
apenas justiça.
O SR. WALDEMAR SANTOS: – Ouço agora,
com prazer, o aparte do nobre Senador Cunha Mello.
O SR. CUNHA MELLO: – V. Exa., ao passar
por esta Casa, não semente integrou o seu corpo.
Quero consignar que V. Exa, não deixou aqui, pelas
suas qualidades de homem fino e educado apenas
um amigo, mas, sobretudo, um grande admirador de
seu espírito público e da operosidade que sempre
demonstrou.
O SR. WALDEMAR SANTOS: – Agradeço,
sinceramente, o aparte de V. Exa.
Quero, também, nesta hora, agradecer aos
jornalistas e radialistas que nesta Casa representam
os diversos jornais e emissoras da Capital
Federal, pelas referências feitas à minha pessoa,
com relação à minha atuação no Senado. A
Imprensa carioca é motivo de orgulho para os
brasileiros.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa. me
permite um aparte?
O SR. WALDEMAR SANTOS: – Pois não.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Quero
dizer a V. Exa., nesta hora de despedida, que,
como seu companheiro do Senado, muito apreciei
a sua convivência cavalheiresca e o espírito público
com que V. Exa. sempre se empenhou nas
questões ventiladas, nesta Casa. V. Exa. pode
levar para o seu Estado a segurança do aplauso de
todos aqueles que consigo conviveram no Senado
Federal.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Muito
bem!
O SR. WALDEMAR SANTOS: – Agradeço o
aparto de V. Exa.

– 924 –
Não podia, também, deixar de levar o meu
agradecimento aos funcionários do Senado, pela
maneira educada e pontual com que procuravam
atender as minhas solicitações.
Finalizando, quero externar a minha
satisfação de regressar ao meu Estado de
consciência tranquila de ter cumprido o meu curto
período de mandato com dignidade e altivez,
colocando à disposição dos Senadores os meus
humildes préstimos na minha terra natal, a Cidade
de Picos. (Muito bem; muito bem! Palmas!)
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 130, de 1957, que autoriza o Poder Executivo a
abrir, pelo Ministério da Fazenda. o crédito especial
de Cr$ 1.367.198,00, destinado a regularizar as
despesas com a participação do Brasil na XI
Reunião das Altas Partes Contratantes do Acôrdo
Geral sôbre Tarifas e Comércio, em Genebra, Suíça,
tendo Parecer favorável, sob nº 741, de 1957, da
Comissão de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
O SR. JURACY MAGALHÃES (pela ordem):
– Sr. Presidente, pedi-ria a V. Exa. que verificasse
se há número regimental para o prosseguimento dos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE: – O Senhor 2º
Secretário fará a verificação. – (Pausa).
O nobre Senador Juracy Magalhães tem
razão. Estão presentes apenas treze Srs.
Senadores. Nos termos do Regimento, será feita a
chamada.

O SR. PRESIDENTE: – Responderam à
chamada 24 Senhores Senadores.
Há "quorum" para discussão.
Em discussão o Projeto de Lei da Câmara nº
130, de 1957.
O SR. JOÃO VILLASBÕAS *: – Senhor
Presidente, o projeto ora em discussão, tem por
finalidade a abertura do crédito especial de Cr$
1.367.198,00. Destina-se esta verba a regular
despesas com a participação do Brasil na XI Reunião
das Altas Partes Contratantes do Acordo Geral sobre
Tarifas e Comércio em Genebra, Suíça.
Trata-se, assim, de projeto de lei visando a
regularizar situação anterior e despesas já realizadas
pelo Governo. com a representação do Brasil em
reunião levada a efeito em Genebra, na Suíça, para
tratar de assuntos de tarifas.
Na honrada Comissão de Finanças, coube ao
nobre Senador Novaes Filho. relatar a matéria. S.
Exa., estudando a espécie com aquela proficiência
que todos lhe reconhecemos...
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Muito
bem!
O SR. NOVAES FILHO: – Obrigado a
V. Exas.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – ...e com
aquele cuidado e zelo pela corsa pública, salientou
precisamente que a proposição tem por fim
regulamentar despesas já realizadas anteriormente,
sem dotação orçamentária, nem abertura de crédito
especial.
Diz o nobre representante pernambucano, em
seu parecer, unânimemente aceito pela honrada
Comissão de Finanças:
"Trata-se, como se vê, de projeto de lei
autorizando o Poder Executivo à realização de
despesas já efetuadas com a participação do Brasil
na XI Reunião das Altas Partes Contratantes do
Acordo GeraI de Tarifas e Comércio (GATT) do qual
é signatário o nosso Pais".
Como
acentua
o
nobre
Senador
Novaes Filho, trata-se de dar cobertura

RESPONDEM À CHAMADA OS SRS.
SENADORES:
Vivaldo Lima – Cunha Mello – Sebastião
Archer – Onofre Gomes – Carlos Saboya –
Kerginaldo Cavalcanti – Abelardo Jurema – Mário
Pôrto – Novaes Filho – Sobral Barreto – Lauro Hora
– Juracy Magalhães – Lima Teixeira – Lutferbach
Nunes – Caiado de Castro – Gilberto Marinho – Lima
Guimarães – Gaspar Velloso – Gomes de Oliveira –
Francisc Gallotti – Primio Beck – Daniel Krieger – __________________
* Não foi revisto pelo orador.
(24).
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legislativa a despesa já efetuada pelo Govêrno.
Prosseguindo no seu brilhante parecer, S.
Exa. justifica a abertura de crédito especial, nos
seguintes termos:
"Não há dúvida nenhuma de que o Brasil
não podia deixar de enviar representantes à
referida reunião em Genebra. Impunha-se nossa
participação efetiva naquele conclave, não só
por
efeito
de
compromisso
internacional
assumido, mas também pela própria necessidade
de, perante o GATT, defendermos nossos
interêsses".
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Lembro ao nobre orador que dispõe de
apenas cinco minutos. Está por findar o tempo
regimental da sessão.
O SR. JOÃO VILLASBÓAS: – Vou terminar,
Sr. Presidente.
O SR. NOVAES FILHO: – Permite o nobre
orador um aparte? Sei que estou infringindo a letra
regimental, aparteando V. Exa.
O
SR.
JOÃO
VILLASBÕAS:
–
Absolutamente!
Não
estou
falando
em
encaminhamento
de
votação.
O SR. PRESIDENTE: – V. Exa. não está
infringindo o Regimento. O nobre Senador João
Villasbôas não está talando em explicação pessoal
nem em encaminhamento de votação.
O SR. NOVAES FILHO: – Sr. Presidente,
supunha
que
o
nobre
orador
estivesse
encaminhando a votação.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Ainda que assim
fosse, como se encontra na sidência o Senador
Kerginaldo CavaIcanti, poderíamos infringir o
Regimento, porque S. Exa. é infrator contumaz.
O SR. PRESIDENTE: – Infrinjo o Regimento
para que me chamem à ordem. Quando estou na
Mesa, entretanto, cumpro, rigorosamente, a Lei
Interna.
O SR. NOVAES FILHO: – Sr. Presidente, pedi
o aparte ao nobre orador apenas para expressar os
meus melhores agradecimentos pelas referências
honrosas com que me distinguiu.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Faço justiça
aos méritos de V. Exa., que não são proclamados
por mim, mas reconhecidos por todo o Senado.
O SR. NOVAES FILHO: – Obrigado a V. Exa.
O SR, JOÃO VILLASBÔAS: – Aproveito a
oportunidade, Sr. Presidente, para pedir-lhe que me
permita responder à sua declaração, de que, quando
infringe o Regimento, tem em vista ser chamado à
atenção pelos seus colegas. V. Exa., sempre que
intervém nos discursos, o faz com grande
brilhantismo. Os apartes de V. Exa. são sempre
interessantes e oportunos. Por isso mesmo, estou
certo de que nenhum membro do Senado poderia
adverti-lo quanto à infração do Regimento. Ao
contrário, teria que agradecer a V. Exa. a
insubordinação, pela oportunidade de ouvir tão
valiosos argumentos.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Peço a V. Exa. que se cinja à matéria.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Atente V.
Exa., nobre Senador João ViIIasbôas, em que os que
mais infringem o Regulamento são os mais rigorosos
no seu cumprimento, quando estão do outro lado.
O SR. PRESIDENTE: – Comunico ao
eminente orador que o tempo da sessão está
esgotado.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Sr. Presidente,
solicito de V. Exa., nos termos do Regimento, me
assegure a palavra para a próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE: – V. Exa. está
aultomàticamente inscrito para, na próxima sessão,
continuar a discutir o Projeto de Lei nº 130, de 1957.
Esgotado o tempo regimental, vou encerrar a
sessão. Designo para a de amanhã a seguinte
ORDEM DO DIA
1 – Continuação da discussão única do Projeto
de Lei da Câmara nº 130, de 1957, que autoriza o
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Fazenda
o crédito especial de Cr$ 1.367.198.00, destinado a
regularizar
as
despesas
com
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a participação do Brasil na XI Reunião das Altas
Partes Contratantes do Acôrdo Geral sôbre Tarifas e
Comércio, em Genebra, Suíça, tendo Parecer
favorável, sob nº 741, de 1957, da Comissão de
Finanças.
2 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 156, de 1957, que retifica, sem ônus, a
Lei nº 3.032, de 19 de dezembro de 1956, que
autoriza a abertura de créditos especiais a diversos
órgãos do Poder Executivo ten do Parecer favorável,
sob nº 744, de 1957. da Comissão de Finanças.
3 – Discussão única da redação final do
Projeto de Lei do Senado nº 14, de 1957, que dá ao
Aeroporto de Codo, no Estado do Maranhão, o nome
de "Magalhães de Almeida" (redação oferecida pela
Comissão de Redação, em seu Parecer nº 788, de
1957).
4 – Discussão única da redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 24, de 1957, que
aprova a decisão do Tribunal de Contas
denegatória de registro ao contrato celebrado
entre o Departamento Nacional de Obras Con-

tra as Sêcas e a Imobiliária José Gentil S, A., para a
locação de imóveis na cidade de Fortaleza, capital
do Estado do Ceará (redação oferecida pela
Comissão de Redação, em seu Parecer número 789,
de 1957).
5 – Discussão única da redação final do
Projeta de Decreto Legislativo nº 8, de 1957, que
determina o registro do contrato de locação
celebrado entre o Serviço do Patrimônio da União e
a Companhia Cerâmica Brasileira (redação oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer número
790, de 1957).
6
–
Discussão
única
cio
Parecer
número 784, de 1957, da Comissão de
Constituição e Justiça, pelo arquivamento de
Oficio nº S-4, de 1957, do Primeira Juizado
Municipal de Pôrto Alegre, Estado do Rio Grande
do Sul, solicitando ao Senado Federal licença
para processar o Sr. Senador Anibal di Primio
Beck.
Está encerrada a Sessão.
Levanta-se a Sessão às 18,30 minutos.

133ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 30 DE AGÔSTO DE 1957
PRESIDÊNCIA DOS SRS. APOLÔNIO SALLES E KERGINALDO CAVALCANTI
As 14 horas e 30 minutos, acham-se
presentes os Senhores Senadores:
Vivaldo Lima – Mourão Vieira – Cunha
Mello – Lameira Bittencourt – Sebastião
Archer – Alfredo Duailibe – Leônidas Mello
– Onofre Gomes – Fausto Cabral – Carlos
Seboya – Kerginaldo Cavalcanti – Georgíno
Avelino – Rergnaldo Fernandes – Abelardo
Jurema – Mário Porto – Apolanio Saltes –
Novaes Fillio – Jarbas Maranhão – Neves
da Rocha – Juracy Magalhães – Lima Teixeira
– Pitombo Cavalcanti – Attílio Vivacqua –
Ary Vianna – Sá Tinoco – Lutterbach Nunes
– Tarcisio Mirendia – Alencastro Guimarães –
Caiado de Castro – Gilberto Marinho –
Lima Guimarães – Lino de Mattos – Coimbra
Bueno – Pedro Ludovico – Mário Motta –
João Villasbôas – Alô Guimarães – Gaspar
Valioso – Gomes de Oliveira – Francisco
Gallotti – Pritnio Beck – Daniel Krieger
(44).
O SR PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 44 Senhores
Senadores. Havendo número legal, está aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O 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, lê o seguinte:
EXPEDIENTE
DIPLOMA
República dos Estados Unidos do Brasil
Tribunal Regional EIeitoraI Estado de Sergipe
O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de
Sergipe, na forma da Lei, declara eleito suplente de
Senador da República diplomado em 1955, pelo
mesmo Estado o cidadão Jorge Campos Maynard
que, num total de cento e oitenta e cinco mil, cento e
quarenta e dois (185.142) votos, na eleição realizada
em 3 de outubro de 1954, obteve a votação de
quarenta e dois mil, setecentos e trinta e sete
(42.737) sufrágios, conforme tudo consta da ata
geral da apuração realizada neste Tribunal. E' para
os devidos fins, é passado o presente, que servirá de
diploma e vai devidamente assinado.
Aracaju, 11 de janeiro de 1955. – a)
Desembargador
Hunald
Santaflor
Cardoso,
Presidente do Tribunal.
Reconheço verdadeira a firma retro do
Desembargador Hunald Santaflor Cardoso e dou fé.
Em testemunho da verdade. – O 2º Tabelião. (a) José
Campos de Souza. Aracaju, 20 de janeiro da 1955.
Reconheço verdadeira a firma de José
Campos
de
Souza.
Rio,
2
do
feve-
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reiro de 1955. – Em testemunho da verdade. – a)
Leonardo
da
Rocha
Pinheiro,
Escrevente
autorizado.
Ofício do Presidente da Câmara Municipal de
S. Caetano do Sul, Estado de São Paulo,
remetendo cópia de indicação aprovada por aquela
Casa Legislativa, no sentido de que solicitasse
do Senado a aprovação do projeto de lei de
autoria do Sr. Senador Moura Andrade, que
objetiva entregar a direção dos Institutos e Caixas
de Aposentadoria aos contribuintes dessas
instituições.
Ofícios – Do Sr. Ministro das Relações
Exteriores:
– nº 21, acusando e agradecendo o
recebimento do de nº 598. desta Casa do
Congresso.
– Da Câmara dos Deputados, números 1.285,
1.321 a 1.323, encaminhando autógrafos dois
seguintes projetos de lei:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 191, DE 1957
(Nº 885-B, de 1955, na Câmara dos Deputados)
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito
especial de Cr$ 186.000.000,00, para atender ao
pagamento de despesas inadiáveis do Lóide
Brasileiro.
O Congresso Nacional decreta.
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o
crédito especial de Cr$ 186.000.000,00 (cento e
oitenta e seis milhões de cruzeiros), para atender ao
pagamento de despesas inadiáveis do Lóide
Brasileiro.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
A Comissão de Finanças.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 192, DE 1957
(Nº 2.187-B, de 1956, na Câmara dos Deputados)
Retifica a Lei nº 2.942, de 8 de novembro de 1956, que dispõe sôbre o pagamento de gratificação de
magistério.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A relação dos professôres constante do art. 1º da Lei nº 2.942, de 8 de novembro de 1956,
com as gratificações de magistério que lhes são atribuídas, passa a ser a seguinte:
"Art. 1º
1 – Gabriela Leal de Sá Pereira, Professor catedrático, padrão O, percebendo pela
Faculdade de Filosofia da Universidade da Bahia nos períodos de 8 de dezembro de
1950 a 7 de novembro de 1952, à razão de Cr$ 6.000,00 anuais; e 8 de novembro de
1952 a 31 de dezembro de 1953, à razão de Cr$ 18.000,00 anuais.....................................
2 – Américo Antônio Noé, professor, padrão I, percebendo pelo Instituto Benjamin Constant,
no período de 23 de novembro a 31 de dezembro de 1952, à razão de Cr$ 15.840,00
anuais.....................................................................................................................................
3 – Eremildo, Luís Viana, professor catedrático, padrão O, percebendo pela Faculdade
Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, no período de 1 de agôsto de 1948 a 31
de dezembro de 1952, à razão de Cr$ 6.000,00 anuais........................................................
4 – Luiz de França Capibaribe dos Santos professor, padrão J, percebendo pela Escola
Técnica do Recife, no período de 15 de maio a 31 de dezembro de 1953, à razão de Cr$
10.200,00 anuais....................................................................................................................

Cr$

32.153,70
1.672,00
26.500,00
6.416,10
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5 – Magno dos Santos Pereira valente, professor catedrático, padrão O, percebendo pela
Escola Politécnica da Universidade da Bahia, no período de 7 de maio a 31 de dezembro
de 1952, à razão de Cr$ 6.000,00 anuais.............................................................................
6 – Afonso de Castro Valente, professor catedrático, padrão O, percebendo pela Faculdade
de Ciências Econômicas da Universidade da Bahia, no período de 8 de dezembro de
1950 a 31 de dezembro de 1953, à razão de Cr$ 18.000,00 anuais....................................
7 – Chryso de Leão Fontes, professor catedrático, padrão O, percebendo pela Faculdade
Nacional de Odontologia da Universidade do Brasil, no período de 7 de junho de 1952 a
31 de dezembro de 1953, à razão de Cr$ 9.000,00 anuais..................................................
8 – Frutuoso de Lima Viana, professor, padrão J, percebendo pela Escola Técnica Nacional
da Diretoria do Ensino Industrial, no período de 16 de outubro de 1952 a 31 de dezembro
de 1953, à razão de Cr$ 8.280,00 anuais.............................................................................
9 – Thiago Cristovam Faria de Lima, professor, padrão J, percebendo pela Escola Técnica
Nacional da Diretoria do Ensino Industrial, no período de 8 de junho de 1952 a 31 de
dezembro de 1953, à razão de Cr$ 10.200,00 anuais..........................................................
10 – Nestor Moreira Reis, professor catedrático, padrão O, percebendo pela Escola de
Engenharia da Universidade do Recife, no período de 26 a 31 de dezembro de 1950, à
razão de Cr$18.000,00 anuais .............................................................................................
11 – Joaquim Juarez Furtado, professor catedrático, padrão O, percebendo pela Faculdade
de Farmácia e Odontologia do Ceará, no período de 8 de dezembro de 1950 a 31 de
dezembro de 1952, à razão de Cr$ 18.000,00 anuais..........................................................
12 – Benedito Figueiredo, professor, padrão J, percebendo pela Escola Industrial de Cuiabá
da Diretoria do Ensino Industrial, no período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 1950,
à razão de Cr$ 8.280,00 anuais............................................................................................
13 – Rosário Farani Mansur Guerios, professor, padrão K, percebendo pela Escola Técnica
de Curitiba, da Diretoria do Ensino Industrial, no período de maio a dezembro de 1952, à
razão de Cr$ 10.200,00 anuais.............................................................................................
14 – Magdaleno Girão Barroso, professor catedrático, padrão O, percebendo pela Faculdade
de Direito do Ceará, no período de 19 de julho de 1951 a 31 de dezembro de 1952, à
razão de Cr$ 6.000,00 anuais...............................................................................................
15 – Alberto Martins Moreira, professor catedrático, padrão O, percebendo pela Escola de
Engenharia da Universidade do Recife, no período de 22 de dezembro de 1949 a 31 de
dezembro de 1950, à razão de Cr$ 6.000,00 anuais............................................................
16 – Ivanete Albuquerque Teixeira, professor, padrão J, percebendo pela Escola Industrial de
Maceió, da Diretoria do Ensino Industrial, no período de 19 de outubro a 31 de dezembro
de 1950, à razão de Cr$ 8.280,00 anuais.............................................................................
17 – Raimundo de Barros Coelho, professos catedrático, padrão O, percebendo pela
Faculdade de Medicina da Universidade do Recife, no período de 13 de janeiro de 1951
a 31 de dezembro de 1953, à razão de Cr$ 6.000,00 anuais...............................................
18 – Eloywaldo Chagas de Oliveira, professor catedrática, padrão O, percebendo pela Escola
Politécnica da Universidade da Bahia, no período de 13 de abril de 1950 a 31 de
dezembro de 1951, à razão de Cr$ 6.000,00 anuais............................................................

Cr$
3.903,20
55.161,30
14.100,00
10.016,10
15.951,70
290,30
37.161,30
4.200,00
6.300,00
8.709,70
6.161,30
999,40
17.806,40
10.300,00
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Cr$
19 – Valdemiro Augusto Teixeira de Freitas, professor catedrático, padrão O, percebendo
pela Faculdade de Filosofia da Universidade do Paraná, no período de 8 de dezembro
de 1950 a 31 de dezembro de 1952, à razão de Cr$ 18.000,00
anuais...................................................................................................................................
37.161,30
20 – Francisco Alberto de Castro, professos catedrático, padrão O, percebendo pela
Faculdade de Filosofia da Universidade do Paraná, no período de 8 de dezembro de
1950
a
31
de
dezembro
de
1952, à
razão
de
Cr$
6.000,00
anuais...................................................................................................................................
12.387,10
21 – Temístocles Brandão Cavalcanti, professar catedrático, padrão O, percebendo pela
Faculdade Nacional de Ciências Econômicas da Universidade do Brasil, no período de
22 de maio de 1951 a 31 de dezembro de 1953, à razão de Cr$ 6.000,00
anuais...................................................................................................................................
15.661,30
Total..................................................................................................................................... 323.012,20
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
As Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 193, DE 1957
(Nº 2.291-C, de 1957, na Câmara dos Deputados)
Retifica a Lei nº 2.996, de 10 de dezembro de 1956, que estima a, ia Receita e fira a Despesa da
União para o Exercício de 1957.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São feitas, sem ônus 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, as.seguintes retificações:
Anexo 4 – Poder Executivo
Subanexo 4.12 – Ministério da Agricultura.
10 – Departamento Nacional da Produção Animal..
Despesas de Capital.
Verba 3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
Consignação 3.1.00 – Serviços em Regime Especial de Financiamento.
Subconsignação 3.1.03 – Desenvolvimento da produção.
Onde se lê:
116) Escola de Pescadores de Cuiabá........................................................................................
Leia-se:
116) Escola de Pesca em Várzea Grande, Estado de Mato Grosso...........................................
11 – Departamento Nacional da Produção Mineral.
Despesa de Capital.
Verba 3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.
Consignação 3.1.00 – Serviços em Regime Especial de Financiamento.
Subconsignação 3.1.06 – Consignação hidráulica
Onde se lê:
Aproveitamento do potencial hidrelétrico da Cachoeira do Rio Piraquê-Assu em Aracruz,
20)
Espírito Santo.......................................................................................................................

412.000
412.000

1.000.000
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23)

Construção de usina hidrelétricas (prosseguimento) no Espírito Santo:
1) Rio Timbuí, no Município de Fundão................................................................................
2) Rio Santa Maria, Município de Aracruz............................................................................
Leia-se
20) Construção da usina hidrelétrica do Rio Santa Maria, Município de Aracruz, Estado do
Espírito Santo, mediante convênio com a Prefeitura Municipal...............................................
23) Construção da usina hidrelétrica do Rio Timbuí, Município de Fundão, Estado do Espírito
Santo, mediante convênio com a Prefeitura Municipal...........................................................
Subvenção Ordinárias (Relação das entidades)
06) Ceará
Onde se lê:
Federação da Associação Rurais do Estado do Ceará....................................................................
Leia-se:
Federação das Associações Rurais do Estado do Ceará.................................................................
Associação Rural de Iguatu..............................................................................................................
Sociedade Agropecuária de Arneiroz-Tauá......................................................................................
07) Distrito Federal
Onde se lê:
Intendência Agrícola do Sertão Carioca............................................................................................
Leia-se:
Cooperativa dos Agricultores e Criadores do Sertão de Jacarepaguá e Guaratiba.........................
Subvenção Extraordinárias (Relação das entidades)
1) Parques de Exposição.
06) Ceará
Onde se lê:
Parque de Exposição de Itapipoca, a cargo do Círculo Operário.....................................................
Leia-se:
Parque de Exposição de Itapipoca, sendo Cr$ 200.000,00 a cargo da Associação Rural e Cr$
180.000,00 a cargo do Círculo Operário...........................................................................................
2) Outras entidades:
06) Ceará
Onde se lê:
Associação Pro-Melhoramento Ruarais do Araticum........................................................................
Associação Pro-Melhoramento Rurais de Inhuçu.............................................................................
Associação Pró-Melhoramentos Rurais de Jaibaras........................................................................
Associação Pró-Melhoramentos Rurais de Jordão...........................................................................
Leia-se:
Associação Pró-Melhoramentos Rurais de Jaibaras........................................................................
Associação Pró-Melhoramentos Rurais de Jordão...........................................................................
Subanexo 4.13 – Ministério da Educação e Cultura.
09.04.02 – Divisão de Orçamento (Encargos Gerais)
Verba 3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.
Consignação 3.1.00 – Serviço em Regime Especial de Financiamento.
Subconsignação 3.1.15 – Fundo Nacional do Ensino Médio.
7) Cooperação financeira, etc
20) Rio de Janeiro.
Onde se lê:
Ginásio de Itaocara...........................................................................................................................
Leia-se:
Ginásio João Brasil – Itaocara..........................................................................................................

Cr$
1.000.000
800.00
1.800.000
1.000.000

2.200.000
2.000.808
100.000
100.000
504.326
504.326

380.000
380.000

50.000
50.000
25.000
50.000
75.000
100.000

100.000
100.000
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21 – Diretoria do Ensino Superior.
Adendo "A"
2.1.02 – Subvenções ordinárias.
7)
Outras entidades.
10) Goiás
Onde se lê:
1) Fundação Faculdade de Farmácia e Odontologia de Goiás – Lei nº 1.254, de 4-12-1950......
Leia-se:
Faculdade de Farmácia e Odontologia de Goiás Lei nº 1.254, de 4-12-1950)..................................
26 – Instituto Nacional de Cinema Educativo.
Despesas Ordinárias.
Verbas 1.0.00 – Custeio.
Consignação 1.6.00 – Encargos diversos.
Onde se lê:
1.6.06 – Reprodutores e Material para revenda.
1 – Aquisição de aparelhos, etc......................................................................................................
2 – Auxílios, mediante convênio, aos institutos de caráter cultural, etc..........................................
1.6.13 – Serviços Educativos e Culturais
1) Produção de filmes educativos..................................................................................................
Leia-se:
1.0.05 – Reprodutores e material para revenda.
1–
Aquisição de aparelhos, etc.............................................................................................
1.6.13 – Serviços educativos e culturais
1 – Produção de filmes educativos..................................................................................................
2 – Auxílios, mediante convênio, aos institutos de caráter cultural e pedagógico que
desenvolvam o sistema audiovisual do cinema educativo........................................................
34 – Serviço Nacional do Teatro.
Despesas Ordinárias.
Verba 1.0.00 – Custeio.
Consignação 1.6.00 – Encargos Diversos.
Subconsignação 1.6.13 – Serviços, Educativos e Culturais.
1) Desenvolvimento do Teatro Nacional, etc.
Onde se lê:
"Inclusivo para o Teatro Social".
Leia-se:
"inclusive para o Teatro Social do Distrito Federal"
Subvenções Ordinárias (Relação das entidades).
06) Ceará
Onde se lê:
Círculo Operário de Maragogipe...............................................................................................
Leia-se:
Círculo Operário de Maranguape..............................................................................................
13) Minas Gerais
Onde se lê:
Ginásio Vigário Raimundo – Santos Dumont............................................................................
Leia-se:
Ginásio Vigário Raimundo – Santos Dumont............................................................................
22) Rio Grande do Sul
Onde se lê:
Educandário dos Maristas – Caxias do Sul...............................................................................
Casa de Recuperação de Menores Delinqüentes – Pôrto Alegre.............................................
Patronato de Menores – São Gabriel........................................................................................

Cr$

2.500.000
2.500.00

1.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
2.000.000
3.000.000

10.000
10.000
75.000
75.000
20.000
50.000
20.000
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Leia-se:
Educandário da União Sul – Brasileira de Educação e Ensino – Caixas do Sul..................................
Mitra Arquidiocesana de Pôrto Alegre, para o Novo Lar do Menor Viamão.........................................
Patronato Agrícola e Profissional – São Gabriel...................................................................................
25) São Paulo
Onde se lê:
Betel – Lar da Igreja, mantido pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil – Sorocaba..............
Igreja Missionária do Brasil, para assistência social à Infância e à velhice – Guarulhos......................
Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, mantenedora do Betel – Lar da Igreja – Sorocaba........
Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, mantenedora do Orfanato Betel – Campinas.................
Orfanato Batista Regional da Alta Sorocaba – Quatá...........................................................................
Leia-se:
Betel – Lar da Igreja, mantido pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil – Sorocaba..............
Subvenções Extraordinárias (relação das entidades)
07) Distrito Federal
Onde se lê:
Sociedade Nacional de História............................................................................................................
Leia-se:
Comissão Nacional de História.............................................................................................................
14) Pará
Onde se lê:
Orfanato São José (Colônia Agrícola), Santarém.................................................................................
Leia-se:
Orfanato São José das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição (sede em São José),
Santarém...............................................................................................................................................
22) Rio Grande do Sul
Onde se lê:
Sociedade Educacional e Cultura – Pôrto Alegre.................................................................................
Leia-se:
Sociedade de Educação e Caridade – Pôrto Alegre.............................................................................
26) Sergipe
Onde se lê:
Associação do Plantador de Cana, de Aracaju.....................................................................................
Leia-se:
Associação dos Plantadores de Cana de Sergipe................................................................................
Subanexo 4.16 – Ministério da Justiça e Negócios Interiores
Subvenção ordinárias (Relação das entidades).
01) Acre
Onde se lê:
Instituto Darcy Vargas – Xapuri.............................................................................................................
Leia-se:
Instituto Divina Providência – Xapuri.....................................................................................................
08) Espírito Santo
Onde se lê:
Associação de Proteção á Família (Casa da Criança) Vitória..............................................................
Leia-se
Sociedade de Amparo à Família – Vitória.............................................................................................
10) Goiás
Onde se lê:
Instituto de Proteção a Menores de Rio Verde.....................................................................................

Cr$
20.000
50.000
20.000
10.000
10.000
10.000
10.000
15.000
55.000

30.000
30.000
100.000
100.000
20.000
20.000
40.000
40.000

245.500
245.500
70.000
70.000
70.000
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Cr$
Leia-se:
Instituto de Assistência a Menores – Rio Verde..........................................................................................
70.000
24) Santa Catarina
Onde se lê:
Associação de Assistência a Menores Desamparados filhos de Comerciários – Blumenau...................
10.000
Leia-se:
Associação de Amparo aos Filhos dos Empregados no Comércio de Blumenau.....................................
10.000
Subvenções extraordinárias (Relação das entidades).
06) Ceará
Onde se lê:
Lar do Menor Desamparado de Monte Castelo..........................................................................................
50.000
Sociedade São Vicente de Paulo, para menores abandonados – Cariré..................................................
50.000
Leia-se:
Sociedade São Vicente de Paulo, para menores abandonados – Cariré.................................................
100.000
14) Pará
Onde se lê:
Orfanato São José (a cargo das Irmãs Clarisses) Santarém...................................................................... 100.000
Orfanato São José das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição – Santarém...................................
100.000
Leia-se:
Orfanato São José, das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição (sede em São José), Santarém.. 200.000
24) Santa Catarina
Onde se lê:
Associação de Assistência a Menores Desamparados, Filhos de Comerciários de Blumenau –
Blumenau......................................................................................................................................................
40.000
Educandário Santa Maria Garetti, para menores abandonados – Xanxerê..............................................
60.000
Leia-se:
Associação de Amparo aos Filhos dos Empregados no Comércio de Blumenau – Blumenau...............
40.000
Educandário Santa Maria Goretti – São Lourenço, Município de Chapecó..............................................
60.000
Subanexo 4.19 – Ministério da Saúde.
10.16 – Serviço Nacional de Tuberculose.
Verba 3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.
Consignação 3.1.00 – Serviços em Regime Especial de Financiamento.
Subconsignação 3.1.01 – Saúde e Higiene.
7) Desenvolvimento de assistência, etc.
05) Bahia
Onde se lê:
Fundação Antituberculose Santa Terezinha – Salvador............................................................................. 2.500.000
Leia-se:
Fundação Hospitalar Otávio Mangabeira – Salvador.................................................................................. 2.500.000
Subvenções ordinárias (Relação das entidades).
Onde se lê:
13 – Minas Gerais
Hospital São Sebastião – Tombos...............................................................................................................
10.000
20 – Rio de Janeiro
Hospital Santa Terezinha – Areal.................................................................................................................
10.000
Hospital São Sebastião – Tombos de Carangola........................................................................................
50.000
Instituto de Proteção e Assistência à Infância de Niterói.............................................................................
50.000
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Leia-se:
13 – Minas Gerais
Hospital São Sebastião – Tombos..................................................................................................
20 – Rio de Janeiro
Hospital Santa Terezinha – Areal....................................................................................................
Instituto de Proteção e Assistência à Infância de Niterói................................................................
(Em conseqüência, os totais de subvenções ordinárias de Minas Gerais e Rio de Janeiro
passam a ser, respectivamente, de Cr$ 11.419.000,00 e Cr$ 3.701.000,00).
22 – Rio Grande do Sul
Onde se lê:
Hospital de Beneficência e Caridade São João Batista – Brochier – Montenegro...........................
Hospital de Campina – Santa Rosa.................................................................................................
Hospital Duque de Caxias – Lagoa Vermelha................................................................................
Hospital Lagoense – Lagoa Vermelha............................................................................................
Santa Casa de Misericórdia – Uruguaiana......................................................................................
Leia-se:
Hospital São João – Brochier – Montenegro...................................................................................
Hospital Santa Maria – Campinas – Santa Rosa............................................................................
Hospital Lagoense – Lagoa Vermelha............................................................................................
Santa Casa de Caridade – Uruguaiana...........................................................................................
Subanexo 4.21 – Ministério da Viação e Obras Públicas
04.03.02 – Divisão de Orçamento (Encargos Gerais).
Despesas Ordinárias.
Verba 2.0.00 – Transferências.
Consignação 2.1.00 – Auxílios e Subvenções.
Subconsignação 2.1.01 – Auxílios.
2)
Comissão de Marinha Mercante.
1)
Dotações para serem distribuídas, etc.
15) Linhas dos Rios Aurá, Cajapió, Mearim, Pindaré e Itapecuru.
Onde se lê:
1) H . Ferreira – Secção de Navegação e Cabotagem..............................................................
Leia-se:
M . Ferreira, secção de Navegação e Cabotagem.........................................................................
Onde se lê: (primeira coluna)
8.600.000.
Leia-se:
8.800.000.
Onde se lê: (segunda coluna)
Total do item 2..................................................................................................................................
Leia-se:
Total do item 2..................................................................................................................................
7)
Outras entidades
Onde se lê: (segunda coluna)
Total da Consignação 2.1.00...........................................................................................................
Leia-se:
Total da Consignação 2.1.00...........................................................................................................
Onde se lê:(segunda coluna)
Total Geral........................................................................................................................................
Leia-se:
Total Geral........................................................................................................................................
06 – Departamento dos Correios e Telégrafos
Verba 4.0.00 – Investimentos.
Consignação 4.1.00 – Obras.

60.000
10.000
50.000

40.000
20.000
30.000
50.000
150.000
40.000
20.000
80.000
150.000

1.500.000
1.500.000

1.124.799.511
1.124.999.511
5.381.798.305
5.381.998.305
5.403.798.305
5.403.998.305
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Subconsignação 4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras.
04 – Amazonas
1)
Prédios.
Onde se lê:
3) Antazes Novo.................................................................................................................................
Leia-se:
3) Antazes Novo.................................................................................................................................
10 – Goiás
3)
Estações Rádiotelegráficas.
Onde se lê:
3) Caiapônia – Piranhas – Bom Jardim de Goiás..............................................................................
Leia-se:
3) Caiapônia – Piranhas – Bom Jardim de Goiás 500.000................................................................
07.01 – Departamento Nacional de Estradas de Ferro.
(Despesas Próprias).
Despesas de Capital.
Verba 4.0.00 – Investimentos.
Consignação 4.1.00 – Obras.
Subconsignação 4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras.
13) Minas Gerais
5)
Passagem para veículos, etc.
Onde se lê:
1.200.000.
Leia-se:
5.000.000.
07.02 – Departamento Nacional de Estradas de Ferro.
(Encargos Gerais) .
Despesas Ordinárias.
Verba 2.0.00 – Transferências.
Consignação 2.1.00 – Auxílio e subvenções.
Subconsignação 2.1.01 – Auxílios.
3)
Entidades autárquicas.
1)
Rêde Mineira de Viação.
Total do item 1.
Onde se lê:
702.485.900.
Leia-se:
712.495.900.
09 – Departamento Nacional de Obras de Saneamento.
Despesas de Capital.
Verba 4.0.00 – Investimentos.
Consignação 4.1.00 – Obras.
Subconsignação 4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras.
13) Minas Gerais
2)
Construção e desapropriação, etc.
Onde se lê:
25.000.000.
Leia-se:
15.000.000.

200.500
200.000

500.000
6 292.294

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, a presente lei vigorará a partir de 1º de janeiro de 1957
À Comissão de Finanças.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 194, DE 1957
(Nº 1.966-B, de 1956, na Câmara dos Deputados)
Cria o Fundo da Marinha Mercante e a taxa de
renovação da Marinha Mercante, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica criado um fundo de natureza
contábil, denominado Fundo da Marinha Mercante,
destinado a prover recursos para a renovação,
ampliação e recuperação da frota mercante nacional,
e para o desenvolvimento da indústria de construção
naval no País.
Art. 2º O Fundo da Marinha Mercante será
constituído:
a) do produto da Taxa de Renovação da
Marinha Mercante (art. 8º) arrecadada pelas
emprêsas de navegação estrangeiras, pelas de
propriedade da União e também pelos armadores
nacionais que operem navios estrangeiros
afretados;
b) de 2/10 (dois décimos) da receita do
impôsto de que trata a Lei nº 156, de 27 de
novembro de 1947, alterada pelas Leis ns. 1.383, de
13 de junho de 1951, e 2.308, de 31 de agôsto de
1954;
c) dos juros, comissões e outras receitas
resultantes da aplicação dos recursos do próprio
Fundo, ou na execução desta Iei;
d)
das
dotações
orçamentárias
que
lhe forem atribuídas no Orçamento Geral da
União;
e) das importâncias oriundas do cumprimento
do disposto no art. 11, parágrafo 5º e no art. 15,
parágrafo 1º;
f) dos saldos anuais porventura apurados pela
Comissão de Marinha Mercante no desempenho de
suas atribuições.
§ 1º Os recursos, a que se refere êste artigo,
serão
recolhidos
ao
Banco
Nacional
do
Desenvolvimento Econômico em conta especial, sob
a denominação de Fundo da Marinha Mercante, à
ordem da Comissão de Marinha Mercante.

§ 2º Mensalmente o Banco do Brasil S. A.
transferirá
para
o
Banco
Nacional
do
Desenvolvimento Econômico a receita, a que se
refere a alínea "b" dêste artigo, arrecadada no mês
anterior.
Art. 3º Os recursos do Fundo da Marinha
Mercante serão aplicados pela Comissão de Marinha
Mercante, exclusivamente:
I – Em investimentos:
a) na compra ou construção de embarcações
para as empresas de navegação de propriedade da
União;
b) no reaparelhamento, na recuperação ou
melhoria das condições técnicas e econômicas das
embarcações pertencentes às emprêsas referidas na
alínea anterior;
c) na construção, no reaparelhamento ou
ampliação de estaleiros, diques, carreiras e oficinas
de reparos pertencentes às empresas navais de
propriedade da União;
d) na subscrição de ações de sociedades
nacionais de navegação ou construção naval;
e) na construção de navios e estaleiros para a
própria Comissão de Marinha Mercante, quando
destinados a posterior arrendamento.
II – Em financiamentos a emprêsas nacionais
de navegação ou construção naval, privadas ou
estatais, para:
a) compra ou construção de embarcações;
b) reaparelhamento, recuperação ou melhoria
das condições técnicas ou econômicas de
embarcações;
c) construção, reaparelhamento ou ampliação
de estaleiros, diques, carreiras e oficinas de reparos
da Marinha Mercante;
d) aquisição de materiais para construção ou
recuperação de embarcações da Marinha Mercante.
III – Até 5% (cinco por cento) da arrecadação
anual do Fundo, no custeio dos serviços da
Comissão de Marinha Mercante, que fica autorizada
a contratar pessoal e serviços necessários mediante
aprovação do Orçamento da Comissão pelo Ministro
da Viação e Obras Públicas.
IV – Em prêmios, que não ultrapassem
a
diferença
verificada
entre
o
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custo da produção nacional e o preço vigorante no
mercado internacional.
Parágrafo único. A Comissão de Marinha
Mercante poderá caucionar a receita futura do Fundo
da Marinha Mercante para garantir empréstimos
contratados pelas emprêsas oficiais ou sociedades
de economia mista, de cujo capital, com direito a
voto, o Govêrno Federal seja detentor da maioria,
para realização dos fins enumerados no inciso I
dêste artigo, bem como para dar cobertura a fianças
prestadas pelo Tesouro Nacional ou pelo Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico em tais
empréstimos.
Art. 4º Até 31 de outubro de cada ano a
Comissão de Marinha Mercante submeterá à
aprovação do Ministro da Viação e Obras Públicas o
programa de aplicação dos recursos do Fundo da
Marinha Mercante no exercício seguinte.
§ 1º Dependerão da aprovação do Ministro da
Viação e Obras Públicas, em cada caso:
a) os investimentos a que se refere o art. 3º,
inciso I;
b) os financiamentos a que se refere o art. 3º,
inciso II, desde que elevem a responsabilidade de
um só mutuário a mais de Cr$ 75.000.000,00
(setenta e cinco milhões de cruzeiros).
c) os prêmios referidos no art. 3º, inciso IV.
§ 2º As aplicações a que se refere a letra "c"
do parágrafo anterior, obedecerão a critérios gerais
estabelecidos em decreto do Poder Executivo.
Art. 5º Até 31 de março de cada ano, a
Comissão de Marinha Mercante prestará contas
ao Tribunal de Contas da aplicação dos recursos
do Fundo da Marinha Mercante no exercício
anterior.
Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a dar
a garantia do Tesouro Nacional, até a importância de
Cr$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de cruzeiros), em
financiamentos contratados pela Comissão de
Marinha Mercante, ou pelas emprêsas de navegação
e estaleiros da União, com o Banco do Brasil S. A.,
para os fins do art. 3º, inciso I, a serem liquidados
com os recursos do Fundo da Marinha Mercante,
bem
como
pelas
atuais
sociedades
de

economia mista, sob contrôle da União, a serem
resgatados como produto da Taxa de Renovação por
elas arrecadado.
Art. 7º Os financiamentos concedidos pela
Comissão de Marinha Mercante serão protegidos
pela constituição de hipoteca ou outros ônus reais,
em favor do credor, e o seu resgate assegurado
através da cessão do direito ao produto da Taxa de
Renovação da Marinha Mercante (art. 13 desta lei)
até o valor da importância mutuada.
Parágrafo único. Os bens constitutivos da
garantia serão, até a final liquidação do
financiamento, segurados no País a favor da
entidade credora pelo financiamento.
Art. 8º Em substituição à taxa instituída pelo
Decreto-lei nº 3.100, de 7 de março de 1941 (art. 8º),
alterado pelo Decreto-lei n. 3.595, de 5 de setembro
de 1941, o armador de qualquer embarcação que
opera em pôrto nacional cobrará, sob a designação
de Taxa de Renovação da Marinha Mercante, uma
taxa adicional ao frete líquido devido, de acôrdo com
o conhecimento de embarque e o manifesto do
navio, pelo transporte de qualquer carga;
I – saída de pôrto nacional, no comércio de
cabotagem fluvial ou lacustre;
II – saída de pôrto nacional ou nêle entrada,
no comércio com o exterior.
§ 1º O montante da taxa será:
a) nos casos do inciso I dêste artigo, 15%
(quinze por cento) do frete líquido;
b) nos casos do inciso II dêste artigo, 3% (três
por cento) do frete líquido.
§ 2º A obrigatoriedade do pagamento da taxa
abrange a carga transportada por tôda e qualquer
embarcação, salvo quando se tratar de mercadorias
não sujeitas a despacho ou carregadas por
embarcações com menos de 100 (cem) toneladas de
registro.
§ 3º No caso do inciso II, sendo o frete devido
em moeda estrangeira, será adotada como taxa de
conversão em cruzeiros, para efeito do cálculo da
incidência da Taxa de Renovação, aquela
determinada pelo Conselho da Superintendência da
Moeda e do Crédito para a transferência para o Brasil,
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de fretes auferidos em moeda estrangeira por navios
brasileiros.
§ 4º Não havendo cobrança na base da
mercadoria transportada, a taxa será calculada sôbre
o frete que seria devido segundo a tarifa
estabelecida pela Comissão de Marinha Mercante ou
a vigorante nas linhas de Iongo curso.
§ 5º O produto da taxa será recolhido pelos
armadores ou seus agentes ao Banco Nacional do
Desenvolvimento
Econômico
ou
seus
representantes, até 15 (quinze) dias após a saída da
embarcação, nos casos de cabotagem e exportação,
ou de chegada, no caso de importação.
§ 6º Dentro do prazo referido no parágrafo
anterior, os armadores ou seus agentes apresentarão
à Delegacia local da Comissão de Marinha Mercante
o comprovante do recolhimento da taxa.
§ 7º Aquêle que receber o produto da Taxa do
embarque será o seu depositário até o efetivo
recolhimento ao Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico ou a seu representante autorizado, com a
responsabilidade civil e criminal decorrente dessa
qualidade.
§ 8º O atraso no recolhimento da Taxa
autorizará a sua cobrança judicial pela Comissão de
Marinha Mercante, em ação executiva, acrescido o
seu montante de juros de mora de 1% (um por cento)
ao mês, além da multa de 20% (vinte por cento) da
importância devida.
§ 9º Não será levada em consideração, para
efeito de tributação no Impôsto de Renda, a
arrecadação da Taxa criada neste artigo.
Art. 9º A autorização para cobrança de Taxa de
Renovação da Marinha Mercante vigorará pelo prazo
mínimo de 25 (vinte e cinco) anos e, depois dêsse prazo,
não será suspenso senão em virtude de lei especial.
Art. 10. O produto da arrecadação da Taxa
será mantido em depósito pelo Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico e só poderá ser
movimentado com autorização da Comissão de
Marinha Mercante.
§ 1º Constituirá receita do Fundo da Marinha
Mercante o produto arrecadado pelas emprêsas de
propriedade da União, pelas emprêsas de
navegação estrangeira e pelos armadores nacionais

em decorrência da operação de navios estrangeiros
afretados.
§ 2º O produto arrecadado nos mais casos
será
creditado
pelo
Banco
Nacional
do
Desenvolvimento Econômico em conta especial, sob
o titulo de Taxa de Renovação da Marinha Mercante,
em nome do proprietário e da embarcação cujo
serviço deu lugar à arrecadação.
Art. 11. O direito do proprietário da
embarcação (art. 10, parágrafo 2º) ao produto da
arrecadação da Taxa só poderá ser exercido com
autorização da Comissão de Marinha Mercante, para
aplicação, exclusivamente:
a) na compra ou construção de embarcações;
b) no reaparelhamento, na recuperação ou
melhoria das condições técnicas ou econômicas, não
consideradas nestas as despesas com reparos
normais.
§ 1º O direito do proprietário da embarcação
ao produto da Taxa será sujeito à condição da sua
efetiva aplicação ou cessão (art. 12) para os fins
enumerados neste artigo.
§ 2º Ao fim de cada 5 (cinco) anos, extinguese o direito ao produto da Taxa arrecadada nesse
prazo, se o proprietário da embarcação não houver
aplicado ao menos 60% (sessenta por cento) do
seu montante, ou não o houver onerado em
garantia de empréstimos contraídos para os fins
enumerados neste artigo. O prazo acima referido
será contado, para os navios em tráfego a 31 de
dezembro de 1956, a partir dessa data, e para
aquêles entrados em tráfego posteriormente, a
partir de 31 de dezembro do ano em que iniciarem
suas operações.
§ 3º Não se extinguirá o direito do proprietário
da embarcação, na forma do parágrafo anterior, caso
a falta de aplicação resulte:
a) da insuficiência de fundos na Comissão de
Marinha Mercante ou no Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico para financiá-lo;
b) da incapacidade de os estaleiros nacionais
aceitarem a encomenda, e da recusa das
autoridades responsáveis pelo contrôle do comércio
externo a pedido de colocação da encomenda no
exterior.
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§ 4º Nos casos do parágrafo anterior, o
prazo de extinção do direito será sucessivamente
prorrogado por períodos de 1 (um) ano,
enquanto perdurarem as causas impeditivas nêle
enumeradas.
§ 5º Extinto o direito de proprietário, o saldo
existente será automàticamente incorporado ao
Fundo da Marinha Mercante.
§ 6º Quando o Ministério da Marinha fizer
exigências de construção naval que importe em
aumento de custe de embarcação, correrá por sua
conta o acréscimo de preço correspondente.
§ 7º Nas quotas de divisas concedidas pelo
Govêrno para aquisição de navios no exterior, o
critério de distribuição será proporcional aos
números de toneladas-milhas transportadas pelas
emprêsas.
Art. 12. O direito ao produto da
arrecadação futura da Taxa poderá, mediante
autorização da Comissão de Marinha Mercante,
ser dado em garantia do pagamento do principal
dos empréstimos contraídos para os fins do
artigo 11.
§ 1º A autorização dependerá das condições
do empréstimo e da sua aplicação.
§ 2º O proprietário de várias embarcações
poderá ceder o seu direito à Taxa correspondente a
mais de uma unidade para assegurar uma só
aplicação. No caso de associação, o produto da
aplicação da Taxa por vários armadores poderá ter
aplicação comum.
Art. 13. Cedido o direito à arrecadação futura
da Taxa, o seu produto ficará vinculado ao
pagamento do empréstimo garantido, até final
liquidação dêste, e o Banco Nacional do
Desenvolvimento
Econômico
poderá
pagar
diretamente ao credor as parcelas das importâncias
recebidas na forma do art. 8º, parágrafo 5º, previstas
no Instrumento de mútuo.
Art. 14. A Comissão de Marinha Mercante só
poderá recusar a aplicação do produto da
arrecadação da Taxa, ou a cessão do direito à sua
arrecadação futura:
a) para os fins do art. 11, alínea "a", se as
características
da
embarcação
não
atenderem
aos
requisitos
mínimos
de

ordem técnica e econômica, periòdicamente
estabelecidos pela Comissão ou o seu preço não
corresponder aos valores correntes do mercado;
b) para os fins do art. 11, alínea "b", se não
ficar comprovada a rentabilidade do reaparelhamento
ou da reconstrução pretendida.
Art. 15. O direito ao produto da arrecadação
da Taxa acompanha a propriedade da embarcação.
§ 1º A transferência do domínio da
embarcação a qualquer título, implica transferência
do direito ao produto arrecadado, sem interrupção da
contagem do prazo referido no art. 11, parágrafo 2º,
exceto no caso de transferência para o estrangeiro,
quando será incorporado ao Fundo da Marinha
Mercante.
§ 2º A constituição de hipoteca sôbre
embarcação cuja taxa tenha sido gravada dependerá
da prévia autorização da Comissão de Marinha
Mercante.
§ 3º A alienação de embarcação cuja taxa
tenha sido gravada dependerá da prévia liberação
desta. Será também obrigatória a liquidação da
dívida nos casos de transferência de bandeira de
embarcação que esteja hipotecada em conseqüência
de empréstimos feitos com recursos criados nesta
lei.
Art. 16. As emprêsas nacionais de construção
ou reparos navais gozarao de isenção de direitos de
importação para consumo e mais taxas aduaneiras,
exclusive a de previdência social, am relação aos
maquinismos, seus sobressalentes e acessório;
aparelhos, ferramentas, instrumentos e materiais
destinados à construção, instalação, ampliação,
melhoramento,
funcionamento,
exploração,
conservação e manutenção de suas instalações,
osques, oficinas e carreiras, que chegarem ao País
dentro dos 3 (três) anos seguintes ao início da
Agência desta lei.
Parágrafo único. Todos os materiais e
mercadorias importados pelas emprêsas de
construção ou reparos navais, incluídos nos
planos de reaparelhamento, desenvolvimento ou
instalação aprovados pela Comissão de Marinha
Mercante, exceto o que tenham ilegível
nacionais,
de
validade
comprovada
pelo
Instituto Nacional de Tecnologia, ilegível
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desembaraçados mediante portaria do inspetores
das alfândegas.
Art. 17. Dentro em 60 (sessenta dias, a partir
da data da publicação da presente lei, o poder
Executivo enviará ao Congresso Nacional
Mensagem propondo a reestruturação da
Comissão
da
Marinha
Mercante
ilégivel
melhor para a aplicação do fundo da Marinha
Mercante.
Art. 18. O Poder Executivo, ao regulamentar
esta Iei, discriminará as condições de concessão de
empréstimos pela Comissão de Marinha Mercante e
os critérios gerais para apreciação dos pedidos de
aplicação do produto da Taxa de Renovação da
Marinha Mercante.
Art. 19. Fica destacada do Fundo de Marinha
Mercante, de que trata esta lei, a importância de Cr$
20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) para a
construção da Escola de Marinha Mercante do Rio
Grande do Sul.
Art. 20. Esta lei entrará em vigor 30 (trinta)
dias depois de publicada revogadas as disposições
em contrario.
Às Comissões de Transportes, Comunicações
e Obras Públicas, de Economia, de Serviço Público
Civil e de Finanças.
PARECER Nº 798, DE 1957
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Rosolução nº 25, de 1957, que regula o
processamento das promoções no Quadro da
Secretaria do Senado Federal.
Relator: Sr. Lima Guimarães.
Dispõe o presente projeto (art. 1º) que a
promoção, no Quadro da Secretaria do Senado
Federal, obedecerá ao critério de antiguidade de
classe e ao de merecimento, alternadamente, salvo
quanto à classe final de carreira, em que será
feita á razão de um têrço por antiguidade e dois terços
por merecimento, sendo que (parágrafo único)
qualquer outra forma de provimento de vaga
não interromperá a seqüência de que trata o artigo.

Estabelece, também (artigo 2º) que as
promoções serão realizadas dentro do prazo de 30 dias
da data da ocorrência da vaga, e mais, (parágrafo
único) que, quando não decretada no prazo legal, a
promoção produzirá seus efeitos a partir do dia
imediato ao prazo estabelecido neste artigo.
II – A proposição é de autoria da Comissão
Diretora, que a justifica dizendo que é "omisso o
nosso Regulamento, no tocante ao processamento
das promoções".
III – Inicialmente, permitimo-nos duas
observações sôbre o projeto.
A primeira é que, ao contrário do que alega a
egrégia Comissão Diretora, o Regulamento da
Secretaria não é omisso quanto às promoções, pois,
em seu artigo 154, dispõe:
"Excetuada a promoção à classe final de cada
carreira, que será sempre feita por merecimento,
tôdas as vagas que se verificarem nos postos no
iniciais
das
carreiras
serão
preenchidas
alternadamente por merecimento e antiguidade".
A segunda é que a Comissão Diretora
procede, no momento, ao estudo de um anteprojeto
de reforma do Regulamento, no qual deve ser
tratada a questão em foco, de maneira que talvez
não fôsse conveniente legislar, assim, de mudo
isolado, sôbre um assunto que será forçosamente,
disciplinado naquele Regulamento.
IV – Feitas essas considerações sôbre a
conveniência e a oportunidade da providência em
aprêço, cabe-nos reconhecer, no entanto, que,
relativamente
à
sua
constitucionalidade
e
juridicidade, nada há a objetar.
A Comissão Diretora, ao apresentar o projeto,
fê-lo com base no artigo 213 do Regimento Interno.
De outro lado, o disposto no artigo 1º é mera
repetição do que, a respeito, preceitúa o Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis da União, em seu artigo
39, que reza:
"A promoção obedecerá ao critério de
antiguidade de classe e ao de merecimento,
alternadamente, salvo quanto à classe final de
carreira, em que será feita à razão de um têrço por
antiguidade e dois terços por merecimento".
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Nestas
condições,
somos
pela
constitucionalidade e juridicidade do projeto.
Sala das Comissões, em 28 de agôsto de
1957. – Cunha Mello. Presidente. – Lima Guimarães,
Relator. – Abelardo Jurema – Gilberto Marinho –
Mário Porto – Daniel Krieger Attilio Vivacqua – Lauro
Hora.
PARECERES NS. 799 E 800. DE 1957
Nº 799, DE 1957
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei do Senado nº 31, de 1956, que
modifica disposições da Consolidação das Leis do
Trabalho. (Emendas da Câmara dos Deputados).
Relator: Sr. Daniel Krieger.
Dispõe o artigo 534, da Consolidação das Leis
do Trabalho:
"Art. 534 – E' facultado aos sindicatos, quando
em número não inferior a cinco representando um
grupo de atividades ou profissões idênticas, ou
conexas, organizarem-se em federação.
§ 1º – As federações serão constituídas por
Estados, podendo o Ministro do Trabalho, Indústria e
Comércio autorizar a constituição de federações
interestaduais ou nacionais.
§ 2º – E' permitido a qualquer federação, para
o fim de lhes coordenar os interêsses, agrupar os
sindicatos de determinado município ou região a ela
filiado: mas a União não terá direito de
representação das atividades ou profissões
agrupadas".
II – Considerando compreensível que a "lei, no
início
da
vida
sindical
brasileira,
tenha
regulamentado a constituição das entidades na
forma pela qual o fez", mas que "a experiência
dêsses anos todos de vida sindical está a
recomendar a adoção de critério novo, que respeite a
deliberação da maioria dos sindicatos de
determinado grupo", pois "não é justo que apenas
cinco sindicatos, muitas vezes de insignificante
maioria, decida de todos os sindicatos do grupo". O
Senado
aprovou
o
presente,

projeto alterando para a seguinte, a redação daquele
artigo:
"Art. 534 – E' facultado aos sindicatos quando
em número não inferior a cinco, desde que
representem a maioria absoluta de um grupo de
atividades ou profissões idênticas, similares ou
conexas, organizarem-se em federação.
§ 1º Existindo já federação do grupo ao qual
pertença a nova entidade a organização desta não
poderá acarretar a redução a menos de cinco dos
sindicatos que continuarão filiados áquela". (Art. 1º) .
O artigo 2º do Projeto, a seu turno, assim
dispôs:
"Passarão a ser respectivamente 2º e 3º os
atuais parágrafos 1º e 2º do artigo 534".
Como se vê, as modificações consistem no
acréscimo de um parágrafo e na exigência de que
para efeito de constituição em federação, os
sindicatos representem a maioria absoluta de um
grupo de atividades ou profissoes.
Tal solução, como salientou o ilustre autor da
proposição, Senador Rui Carneiro, "é a que melhor
concilia os interêsses da representação das
categorias econômicas; mantém o mínimo exigido
pela lei vigente, com o que não dificulta a
constituição de entidades de gráu superior quando o
número de sindicatos de determinado grupo fôr
diminuto. Mas, por outro lado, exige o
pronunciamento de uma maioria qualificativa, o que
importa em resguardar os interêsses dos sindicatos,
quando êstes forem em número tal que, em relação
a êle, a número de cinco se torne inexpressivo”.
Por outro lado, o parágrafo primeiro, diz ainda
o nobre representante paraibano, “visa a
salvaguardar os direitos das federações existentes
que, a permanecer a liberdade de se agruparem em
nova entidade os sindicatos sem a garantia de
reservação de número mínimo para aquela da qual
vão se desmembrar, condenariam esta ao
aniquilamento”.
Resta acentuar que a legislação específica,
anterior à Consolidação das Leis do Trabalho, admitia a
constituição das federações por atividades similares
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ou conexas, oriundas de sindicatos de atividades
idênticas de maneira que o critério agora proposto
não constitui novidade no direito sindical brasileiro.
III – A Câmara dos Deputados aprovou o
projeto, mas suprimindo-lhe o § 1º e o artigo 2º.
IV – Ora, como vimos, no desenvolvimento de
nosso raciocínio o § 1º essencial à proposição, visto
que, repitamos, resguarda os direitos das federações
existentes.
Quanto ao art. 2º, apenas altera os números
dos parágrafos do artigo 534, que, em virtude da
inclusão daquele novo § 1º, passam a ser os
parágrafos 2º e 3º.
Diante do exposto, esta Comissão opina pela
rejeição das emendas da Câmara dos Deputados, ou
seja, pela aprovação do projeto tal como foi enviado
àquela Casa do Parlamento.
Sala das Comissões, em 9 de abril de 1957. –
Cunha Mello, Presidente. – Daniel Krieger. Relator. –
Gilberto Marinho. – Lourival Fontes. – Attilio Vivacqua.
– Argemiro de Figueiredo. – Benedicto Valladares. –
Rui Carneiro. – Lima Guimarães e Gaspar Velloso.
Nº 800, DE 1957
Da Comissão de Legislação Social, sôbre o
Projeto de Lei do Senado número 31, de 1956.
Relator: Sr. Fausto Cabral.
A Câmara dos Deputados, funcionando como
Câmara revisora, decidiu oferecer duas (2) emendas
ao Projeto de Lei do Senado número 31, de 1956,
que modifica a artigo 534 da Consolidação das Leis
do Trabalho.
O aludido dispositivo da Consolidação está
assim redigido:
"Art. 534. E' facultativo aos, sindicatos, quando
em número não inferior a cinco representando um
grupo de atividades ou profissões idênticas similares
ou conexas, organizarem-se em federação".

O projeto do Senado remetido à apreciação da
outra Casa do Congresso, dava ao dispositivo em
aprêço a seguinte redação:
"Art. 534. E' facultado aos sindicatos, quando
em número não inferior a cinco, desde que
representem a maioria absoluta de um grupo de
atividades em profissões, idênticas, similares ou
conexas, organizarem-se em federação".
Exigiu, portanto, o projeta desta Casa, a
ocorrência da maioria absoluta de entidades
sindicais para se constituírem elas em federação.
Além disso, incluiu no artigo em causa um parágrafo,
cuja teor é:
§ 1º Se já existir federação no grupo de
atividades ou profissões em que deva ser constituída
a nova entidade, a criação desta não poderá reduzir
a menos de 5 (cinco) o número de sindicatos que
àquela devem continuar filiados".
Por via de conseqüência, o projeto alterou a
numeração dos parágrafos do citado artigo 534.
2º As emendas da Câmara se orientam no
sentido de suprimir o parágrafo 1º proposto e,
portanto suprimir a artigo 2º, exatamente o que
modifica a numeração ordinal dos parágrafos.
3º Não vemos, data venia, como acolher
as emendas sugeridas pela Câmara dos Deputados.
A redação proposta pelo Senado representa um
meio têrmo, que concilia, principalmente, os
interêsses da representação das categorias
econômicas com a liberdade de constituição de
associações de grau superior. O Projeto, tal como
se encontra redigido tem o mérito de exigir que
maiorias realmente representativas das diversas
categorias influam nas decisões dos respectivos
grupos.
Feita a necessária advertência de quer a nova
situação não influirá nem podará prejudicar as
entidades organizadas no regime anterior do projeto,
nada vemos que impeça a aprovação deste, nos
têrmos aprovados pelo Senado.
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Manifestamo-nos, assim, pela rejeição das
emendas números 1 e 2 apresentadas pela Câmara
dos Deputados.
Sala das Comissões, em 21 de agôsto de
1957. – Neves da Rocha Presidente. – Fausto
Cabral, Relator. – Abelardo Jurema. – Mario Motta. –
João Arruda . – Leônidas Mello.
PARECER Nº 801, DE 1957
Da Comissão de Serviço Público Civil – ao
Projeto de Lei da Câmara número 84, de 1957, que
regula o sequestro e o perdimento de bens nos
casos de enriquecimento ilícito, por influência ou
abuso de cargo ou função.
Relator: Sr. Caiada de Castro.
Regula, o presente projeto, o sequestro e o
perdimento de bens nos casos de enriquecimento
ilícito, por influência ou abuso de cargo ou função.
Trata-se, logo se vê, de uma proposição de
indisfarçável oportunidade, há muito reclamada pela
opinião pública, face aos destemperos que o vem
observando em diversos setores da administração.
Realmente, e os diversos pedidos de inquérito
o comprovam, não têm sido poucos os abusos
verificados em repartições públicas e autárquicas,
em sociodades de economia mista ou fundações
instituídas pelo Poder Público, com isso se abalando
a confiança do povo nos homens públicos, com
inegável desprestígio para a autoridade.
Esse deplorável estado de coisas agravou-se,
aliás, com a ampliação do Poder do Estado na área
das atividades privadas, ou seja com o chamado
intervencionismo estatal, que, se de um lado
possibilitou a realização de empreendimentos de
envergadura, que estavam acima da fôrça do capital
privado, de outro lado facilitou as práticas que o
projeto pretende corrigir.
Criou-se, assim, como bem salientou o relativo
da matéria na Comissão de Constituição e
Justiça, "um clima de irresponsabilidade, propício
a corrupção e ao enriquecimento fácil, dada a

ausência de um mais perfeito contrôle, com isto
se desacreditando a autoridade e se favorecendo
o advento, no serviço público, de uma atmosfera
de ceticismo e de desestimulo, visto que,
em. tal situação, retraem-se os honestos,
prevalecendo os menos escrupulosos. sempre
mais audazes"...
II. O Projeto, em nosso entender, disciplinou
bem a matéria, abrangendo, dentro do possível, o
maior número de hipóteses que mereciam ser
consideradas.
Destarte, no artigo 1º e seus §§ 1º e 2º,
estabelece que o servidor público ou o dirigente, ou
o empregado de autarquia, que, por influência ou
abuso de cargo ou função, se beneficiar de
enriquecimento ilícito, ficará sujeito ao sequestro e
perda dos respectivos bens e valores, ao mesmo
tempo em que esclarece quais as pessoas que se
incluem na expressão "servidor público".
Nos artigos 2º e 3º, enumera e caracteriza os
casos de enriquecimento ilicíto aos crimes contra a
administração e o patrimônio público, sujeitando os
responsáveis ao processo criminal, na forma das leis
em vigor.
Ainda nesse artigo 4º relaciona outras formas
de enriquecimento ilícito.
No artigo 5º dá a União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, assim como às
entidades que recebem e aplicam contribuições
fiscais, às emprêsas incorporadas ao património da
União às Sociedades de Economia Mista, às
Funções e Autarquias, autorizadas, instituições ou
criadas por qualquer daqueles governos, direito de
ingressar em juízo para pleitear o sequestro e a
perda, em favor, dos bens ou valores
correspondentes ao enriquecimento ilícito de seus
servidores, dirigentes ou empregados, e dos que
exercem,
junto
às
mesmas,
advocacia
administrativa.
Por fim, esclarece, no artigo 6º, que a
expressão "vantagem econômica" abrange tôdas as
modalidades de prestações positivas ou negativas,
de que se beneficie quem enriqueça ilicitamente.
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O Processo relativo à matéria está previsto
nos §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 5º.
III. Estamos, pois, diante de providências
importantes e oportunas, fadadas a restabelecer a
confiança do povo hoje um tanto abatida, em nossos
homens públicos.
É verdade que o assunto foi objeto de uma
lei recente a de número 2.164, de 1 de junho dêste
ano, mas esta, conquanto contenha algumas
disposições acertadas, revela-se incompleta,
omissa em pontos capitais, pouco explícita em
certos detalhes de relêvo de maneira que não
seria de esperar, dela, uma perfeita solução, para
o problema.
IV – Diante do exposto, certos de que
a proposição poderá colocar um freio aos
interêsses
condenáveis
dos
que
fazem
dos cargos públicos meios de enriquecimento fácil,
à custa do contribuinte, somos pela sua
aprovação.
Sala das Comissões, em 27 de agôsto de
1957. – Prisco dos Santos Presidente. – Caiado de
Castro – Relator. – Lima Guimarães – Gilberto
Marinho – Novaes Filho.

Krieger. – Ary Vianna. – Lameira Bittencourt. –
Novaes Filho. – Sobral Barreto.

PARECER Nº 802, DE 1957

PARECER Nº 803, DE 1957

Da Comissão de Finanças, sôbre a Redação
Final das emendas do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara número 142, de 1957, que estima
a Receita e fixa a Despesa da União para o
exercício financeiro de 1958 – Anexo 3 – Orgãos
Auxiliares –
3.02 – Conselho Nacional de
Economia.

Da Comissão de Finanças, sôbre a Redação
Final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara número 142, de 1957, que estima a Receita
e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro
de 1958 – Anexo 4 – Poder Executivo – Subanexo
4.08 – Conselho Nacional de Petróleo.

Relator: Sr. Lima Guimaraes.
A Comissão de Finanças apresenta a
fôlhas anexas a Redação Final das emendas
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara número
142, de 1957, que estima a Receita e fixa
a Despesa da União para o exercício financeiro
de 1958 – Anexo 3 – Órgãos Auxiliares
– Subanexo 3.02 – Conselho Nacional de
Economia.
Sala das Comissões, em 30 de agôsto de 1957.
– Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – Lima
Guimarães, Relator. – Lutterbach Nunes. – Daniel

EMENDA Nº 1
Repartição – 3.02 – Conselho Nacional de
Economia.
Verba 1.0.00 – Custeio.
Consignação 1.6.00 – Encargos Diversos.
Subconsignação 1.6.23 – Reaparelhamento e
Desenvolvimento de programas, Serviços e
Trabalhos Especificos.
1) Para inquerito e pesquisas.
Onde se diz: Cr$ 300.000,00.
Diga-se: Cr$ 400.000,00.
EMENDA Nº 2
Verba 1.0.00 – Custeio.
Consignação 1.1.00 – Pessoal Civil.
Subconsignação 1.1.05 – SaIários
Contratados.
Onde se diz: Cr$ 258.000,00.
Diga-se : Cr$ 458.000,00.

de

Relator: Sr. Lima Guimarães.
A Comissão de Finanças apresenta a fôlha anexa
a Redação Final das emendas do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara número 142, de 1957, que estima a
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício
financeiro de 1958 – Anexo 4 – Poder Executivo.
Repartição 4.08 – Conselho Nacional de
Petróleo.
Sala das Comissões, em 30 de agôsto de 1957.
– Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – Lima
Guimarães, Relator. – Novaes Filho. – Lutterbach
Nunes. – Sobral Barreto. – Lameira Bittencourt. –
Daniel Krieger. – Ary Vianna. – Fausto Cabral.
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EMENDA Nº I
Repartição 4.08 – Conselho Nacional do Petróleo.
Verba 1.0.00 – Custeio.
Consignação 1.1.00 – Pessoal Civil.
Subconsignação 1.1.05 – Salários de
contratados.
Onde se lê: Cr$ 1.690.000,00.
Leia-se: Cr$ 4.000.000,00.
EMENDA Nº 2
Repartição 4.08 – Conselho Nacional do Petróleo.
Verba 1.0.00 – Custeio.
Consignação 1.1.00 – Pessoal Civil.
Subconsignação 1.1.17 – Gratificação pela
prestação de serviço extraordinário.
Onde se lê: Cr$ 90.000,00.
Leia-se: Cr$ 300.000,00.
PARECER Nº 804, DE 1957
Redação Final do Projeto
Legislativo número 25, de 1957.

de

Decreto

Relator: Sr. Mário Pôrto.
A Comissão apresenta a redação final
(fl.anexa) do Projeto de Decreto Legislativo número
25, de 1957, originário da Câmara dos Deputados.
Sala das Comissões, em 30 de agôsto de
1957. – Sebastião Archer, Presidente. – Mário Pôrto,
Relator. – Mourão Vieira.
ANEXO AO PARECER Nº 804, DE 1957
Redação Final do Projeto
Legislativo número 25, de 1957.

de

Decreto

27 de outubro de 1956, entre o Brasil e o
Paraguai:
I – Tratado Geral de Comércio e de
Investimentos;
II – Convênio de Comércio Fronteiriço;
III – Protocolo Adicional sôbre Direitos de
Importação.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
expediente.
Acha-se presente o Sr. Jorge Campos
Maynard, suplente convocado para preencher a vaga
aberta na representação do Estado de Sergipe em
virtude do falecimento do saudoso Senador Maynard
Gomes.
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, Srs. Senadores,
Gaspar Velloso, Neves da Rocha e Kerginaldo
Cavalcanti.
Acompanhado da referida Comissão, tem
ingresso no recinto, presta o compromisso
regimental e passa a participar dos trabalhos o
Senhor Senador Jorge Maynard.
O SR. PRESIDENTE: –Sôbre a mesa projeto
de lei que vai ser lido.
E' lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 30, DE 1957

Regula a contagem de tempo de
Faço saber que o Congresso Nacional Serviço de magistrados federais e dá outras
aprovou nos têrmos do artigo 66, inciso I da providências.
Constituição Federal, e eu promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO
Aprova o Tratado Geral de Comércio e de
Investimentos, o Convênio de Comércio Fronteiriço e
o Protocolo Adicional sôbre Direitos de Importação
firmados entre o Brasil e o Paraguai.
Art. 1º
instrumentos

São aprovados os seguintes
firmados
em
Assunção,
a

Art. 1º Os magistrados federais, incluídos
os da Justiça do Distrito Federal, provindos
da classe dos advogados, contarão como tempo
de serviço quinze anos da profissão da
advocacia, que tenham exercido, para todos os
efeitos.
Parágrafo único. O cômputo dêsse tempo só
poderá fazê-lo quem houver exercício por dez (10)
anos a função de magistrado.
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Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua precedente aos membros do Ministério Público.
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Essa prerrogativa conferida, de modo
expresso, ao Advogado ainda se encontra em outros
dispositivos da Constituição pertinente à formação do
Justificação
Poder Judiciário.
O Poder Judiciário que é o poder
E', assim, que dispondo sôbre a "Justiça dos
institucional com capacidade para declarar o Estados" prescreve a Constituição, no seu artigo 124
direito, por seu turno, exige na sua organização e incisos III e V, a saber:
não seu exercício, componentes de formação
III – o ingresso na magistratura vitalícia
universitária
específica
da
profissão
de dependerá de concurso de provas, organizado pelo
advogado, ou mesmo advogados profissionais Tribunal de Justiça com a colaboração do Conselho
militantes.
Secional da Ordem dos Advogados, do Brasil.
Quer os órgãos de deliberação coletiva, quer
V – na composição de qualquer tribunal, um
os órgãos singulares, isto é, os tribunais ou os juízes quinto dos lugares será preenchido por advogados e
isolados só podem ser providos mediante o requisito membro do Ministério Público, de notório
essencial que se consubstancia na base do saber merecimento e reputação ilibada, com dez anos pelo
jurídico.
menos de prática forense.
Diz a Constituição no seu artigo 99 o
Esta regra é relevante em tanto quanto,
seguinte:
equiparando tempo do estágio do advogado, nas
Art. 99. Os Ministros do Supremo Tribunal lides forenses, ao do membro do Ministério Público,
Federal serão nomeados pelo Presidente da inequivocamente assemelha o tempo de serviço
República, depois de aprovada a escolha daquele, na sua profissão em juízo.
pelo Senado Federal, dentre os brasileiros
O exercício da advogacia nas lides forenses,
(art. 129 número I e II) maiores de trinta e cinco com efeito incorpora o advogado na composição do
anos, de notável saber jurídico e reputação Poder Judiciário.
Não é outra a evidência que transluz da
ilibada.
Êsse requisito do artigo 99, (saber jurídico), Constituição, quando ao dispôr sôbre a composição
entretanto, não é só essencial para o provimento dos tribunais (artigo 124-V), alia, aos membros da
dos lugares de Ministro do Supremo Tribunal magistratura, – os membros do ministério público e
Federal.
os advogados – com pelo menos dez anos de prática
A própria Constituição no seu artigo 103 no forense.
que cogita do Tribunal Federal de Recursos a ele se
Nessas circunstâncias e de acôrdo, portanto,
reporta nos seguintes têrmos:
com a Constituição, há todo um tempo de serviço de
Art. 103 – O Tribunal Federal de Recursos, advocacia, exercida nas lides forenses, exigido aos
com sede na Capital Federal, compor-se-á de advogados profissionais para ingressarem em órgãos
nove juizes, nomeados pelo Presidente da judicantes do Poder judiciário.
República, depois de aprovada a escolha pelo
Nessas condições, esse tempo de serviço de
Senado Federal, sendo dois terços entre advocacia, preexistindo em estado potencial
magistrados e um terço entre advogados e (dez anos pelo menos de prática forense, deverá
membros do Ministério Público, com os requisitos ser contado aos magistrados em consequência
do artigo 99.
de
seu
ingresso
na
magistratura
como
Já
aqui,
todavia,
reponta
expressa advogados, por fôrça do próprio dispositivo
referência a advogados, aliás com mansão constitucional que, exigindo-o, o consagra co-
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mo o tempo de um prêmio, estágio funcional
necessário à integração da capacidade judicante, e,
assim, lhe confere o mais alto interêsse de ordem
pública.
O advogado, pois, para enquadrar-se na
exigência constitucional para ser Ministro do
Supremo Tribunal Federal e Ministro do Tribunal
Federal de Recursos, isto é, notável saber jurídico e
reputação ilibada, terá de fato ultrapassado de
quarenta e cinco anos de idade, porque na profissão
aqueles requisitos essenciais são cristalizados
através do tempo, consumando não só o conceito
como também ensejando que êle se firme no
continuado exercício da advocacia.
A condição constitucional para o recrutamento
do Desembargador na classe dos advogados é mais
exigente. AIém do notório merecimento e da
reputação ilibada, quer ainda que tenha, pelo menos,
dez anos de prática forense. Êsse tempo mínimo de
dez anos de prática forense, condição que não pode
ser dispensada, está implicitamente reconhecido
como de serviço, automàticamente incorporado ao
direito de ser contado ao Desembargador, desde que
se investe na função, porque a Constituição ao exigilo para que êle esteja na lista de escolha,
obviamente atende essa circunstância, que ali não
está como expressão sem significado mas como
fator também essencial. Do contrário teria ficado
apenas na exigência de condições para os membros
do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Federal
de Recursos. Ao reclamar "dez anos, pelo menos, de
prática forense", inicialmente incorpora pelo menos
dez anos de serviço considerado público à fôlha de
tempo do Desembargador investir-se na função. Tal
situação, porém, resulta da interpretação do texto
constitucional, podendo firmar-se na jurisprudência, à
fôlha do diploma legal para regular a matéria mas
poderá criar controversias. Faz-se necessária
portanto, uma lei reguladora, deixando o assunto
colocado nos têrmos convenientes e compatíveis,
abrangendo os Ministros do Supremo Tribunal
Federal e do Tribunal Federal de Recursos, que
para sua escolha têm a exigência dos dez anos,
pelo menos de prática forense, mas que,

todavia, terão de reunir os requisitos de notável
saber e reputação ilibada, requisitos que para serem
notórios importam no fator tempo também, porque
ninguém realiza à notoriedade súbitamente.
Face a estas circunstâncias temos que o
advogado, ao ingressar no Supremo Tribunal
Federal, no Tribunal Federal Recursos e no Tribunal
de Justiça do Distrito Federal, fica em situação de
desigualdade perante seus próprios colegas, que
tiveram ingresso na alta esfera da magistratura,
promovidos de instância inferior ou oriundos de outra
função, qual a do Ministério Público, já trazendo
contado tempo de serviço público a fim de usufruir
adicionais em vencimentos e aposentadoria
voluntária. Ora, a Constituição, ao determinar a
composição dos tribunais também com advogados
de notório saber e reputação ilibada, fê-lo
demonstrando reconhecer que o exercício da
profissão de advogado, com aqueles requisitos, é
serviço de alto alcance público e social, cujo
exemplo serve para edificar as gerações que vão
surgindo, mirando-se no espelho do reconhecimento
que merecem as virtudes.
Sendo assim como não pode deixar de ser o
intuito da Constituição não foi retirar o advogado de
notório saber e reputação ilibada, de sua florescente
banca de advocacia, do meio de sua atuação
profissional onde goza de tais conceitos para colocálo num colégio onde irá exercer as mesmas funções
e atribuições, mas com inferioridade, porque com
menores vencimentos em razão do tempo de serviço
e sem qualquer perspectiva da aposentadoria
voluntária (artigo 95 § 1º, da Constituição).
O preceito constitucional da igualdade perante
a lei (artigo 141 § 1º) é ferido de modo direto no
caso.
Além do mais não é compatível com o sistema
legal e constitucional a composição de um colégio
judiciário com elementos desiguais na mesma
função pois a tanto importa a distinção entre
magistrados de carreira e os recolhidos entre os que
são de notório saber e reputação ilibada.
Se tais virtudes digamos, representam
tão grande valor, ao ponto do legisla-
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dor constituinte distingui-las no Poder Judiciário para
formá-lo, é óbvio de que o intuito não foi diminuí-las,
deixando-as em posição de contraste com as de
mebros de outra origem.
Desse modo, computando-se quinze anos da
profissão exercida, prazo que representa quase
sempre muito menos do que foi a vida profissional
daquele que se impôs pelo mérito cultural e pela
probidade, ao reclamo de experiência e saber nos
altos colégios judiciários federais, será providência
de justiça e de direito a par da necessária medida de
equivalência, que deve sempre existir entre membros
do Poder Judiciário da mesma instância. Não é
razoável que o Poder judiciário seja formado por
elementos que podem obter aposentadoria voluntária
e elementos que só a terão compulsória ao atingirem
o limite da idade.
A forte razão do recente veto do Senhor
Presidente da República oposto à lei votada pelo
Congresso Nacional, que mandava contar o tempo
de serviço de Desembargadores do Distrito Federal
escolhidos entre advogados, foi a desigualdade em
que ficaram os Ministros do Supremo Tribunal
Federal e do Tribunal Federal de Recursos, nas
mesmas condições e não contemplados pela Lei.
O Congresso Nacional aprovou o veto
movido pelo argumento pois realmente fôra
omitida a providência, que deveria abranger aqueles
magistrados, também federais, e excluídos do diploma.
O Projeto, ora proposto, tem outro sentido e difere
substancialmente daquele vetado. Segue o exemplo
sábio de vários Estados, como o de Minas Gerais, que já
promulgaram idêntica providência, o que revela estar a
esfera federal em atraso com uma providência, que
poderia ter sido tomada há mais tempo.
Sala das Sessões, em 30 de agôsto de
1957. – Caiado de Castro – Gilberto Marinho –
Alfredo Duailibe –Primìo Beck –Abelardo Jurema –
Gaspar Velloso – Saulo Ramos – Sobral Barreto –
Vivaldo Lima – Pitombo Cavalcanti – Lima
Guimarães –Lameira Bittencourt – Kerginaldo
Cavalcanti – Lutterbach Nunes – Walde-

mar Santos – Fausto Cabral Onofre Gomes –
Pedro Ludovico – Mário Porto – Leônidas
Mello – Alencastro Guimarães – Neves da
Rocha – Alô Guimarães – João Villasbôas –
Mario Motta –Sebastião Archer – Francisco
Gallotti – Coimbra Bueno – Jorge Maynard –
Mourão Vieira – Ary Vianna – Sá Tinoco –
Juracy Magalhães – Gomes de Oliveira – Georgino
Avelino.
O SR. PRESIDENTE: – O Projeto está
devidamente apoiado, pelo número de Senadores
que o subscrevem.
Vai às Comissões de Constituição e Justiça,
de Serviço Público Civil e de Finanças.
Vai ser lido outro projeto de lei.
Lido
e
apoiado,
é
despachado
às
Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e
Mista de Estudo do Problema do Inquilinato o
seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 31, DE 1957
Regula a locação de prédios urbanos.
Art. 1º A locação de prédios urbanos regularse-á pela presente Lei.
§ 1º A locação de terrenos urbanos e a de
prédios e terrenos rústicos continuam regidas pelo
Código Civil.
§ 2º Aplica-se à sublocação o disposto quando
à locação.
§ 3º O processo de renovação da locação
de prédio destinado a fins comerciais ou
industriais e a fixação e revisão do respectivo
aluguel continuam regidos 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 Não poderá sofrer qualquer aumento o
aluguel na locação atual, a não ser concordando, por
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escrito o locatário, ou mediante revisão judicial, a
requerimento do locador ou do locatário se já
houverem acorridos os três anos do início da
locação, em vigências do mesmo aluguel.
§ único. Nas locações por tempo determinado
a revisão judicial do aluguel só poderá ser pleiteada
findo o prazo contratual e satisfeitos os requisitos
estabelecidos neste artigo.
Art. 4º A revisão judicial do aluguel obedecerá
às seguintes normas:
I – O Processo terá o rito ordinário.
II – O arbitramento do aluguel, que é
obrigatório será feito por perito de livre escolha do
juiz podendo o autor, na inicial, e o réu, na
contestação indicar assistente técnico e oferecer
quesitos.
III – O novo aluguel vigorará a partir da citação
inicial. Em se tratando de processo revisional, tendo
por objeto locação estabelecida anteriormente a 28
de dezembro de 1950. O aumento do aluguel fixado
na sentença será devido pelo locatário à razão de
um terço no primeiro ano de dois terços no segundo
e por inteiro no terceiro. não ultrapassando de 6%
sôbre o valor atual do imóvel.
IV – O Juiz indicará na sentença os fatos que
motivaram o seu convencimento e, na fixação do
novo aluguel, deverá atender, sempre que possível,
ao valor do imóvel; à situação, estado de
conservação e segurança do prédio; ao valor
locativo; aos aluguéis, livremente convencionados,
de prédios em condições análogas; à valorização ou
desvalorização da moeda; aos outros a cargo do
locatário; e, finalmente, ao valor dos móveis, se se
tratar de prédio mobilado.
V – Havendo no prédio sublocatários legítimos
(artigo 2º, serão os mesmos citados como
litisconsortes. A sentença que elevar o aluguel da
locação fixará o aluguel a ser pago relativamente às

partes sublocadas, obdecendo o disposto no artigo
5º.
VI – Da sentença que fixar o novo aluguel,
caberá apelação com efeito simplesmente devolutivo.
VII – O aluguel fixado na sentença poderá, por
meio de simples intimação ser exigido a partir do
mês seguinte ao em que esta se verificar,
independentemente do processo de execução.
VIII – Intimação pelo locador para efeito do
disposto no item VII, poderá o locatário por sua vez,
intimar o sublocatário para o mesmo fim.
IX – Transitaria em jurado a sentença, será
paga ou restituída em 30 (trinta) dias a diferença de
aluguéis, apurada por simples cálculo do Contador.
X – Elevado amigàvelmente o aluguel da
locação, poderá ser elevado o aluguel da
sublocação, se com esta elevação concordar, por
escrito, o sublocatário. A falta de acôrdo, e já
havendo decorrido 3 (três) anos de vigência do
aluguel da sublocação poderá o sublocador pedir
judicialmente a revisão do referido aluguel, pela
forma prevista neste artigo.
XI – Processar-se-ão nos mesmos autos as
novas revisões de aluguel.
Art. 5º Na sublocação o aluguel não poderá
exceder o da locação, e, quando parcial será
proporcional à área ocupada e à situação desta no
prédio.
Parágrafo único. Nas habitações coletivas
sujeitas a registro policial, o aluguel das sublocações
não poderá exceder o dôbro do aluguel da locação.
Art. 6º 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.
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§ 2º A caução em garantia do 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) no seu valor
nominal ou no levar cotação em bôlsa, à data em
que fôr conferida.
Art. 7º 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 importância do aluguel
correspondente a um mês.
Art. 8º Consideram-se prorrogadas, por tempo
indeterminado, as locações cujo prazo expirar na
vigência desta lei, continuando em vigor as demais
cláusulas do contrato.
§ único. Se as garantias prestadas por
terceiros estiverem limitadas ao prazo ajustado,
poderá o locador exigir do locatário, durante a
prorrogação, o pagamento adiantado do aluguel
correspondente a um mês ou o depósito de quantia
correspondente a três meses.
Art.
9º
O
cônjuge
sobrevivente
e,
sucessivamente, os herdeiros necessários do
locatário, desde que residam no prédio, terão o
direito de continuar a locação ajustada por tempo
indeterminado ou a prazo certo.
Parágrafo único. Nas locações por tempo
indeterminado, morrendo o locatário estabelecido no
prédio com fundo de comércio ou indústria existente há
mais de um ano, subrogar-se-ão na locação o espolio
do inquilino falecido e, a seguir, o sucessor no negócio.
Art. 10. O novo proprietário é obrigado a
respeitar a locação, ressalvado o direito de rescindíla nos casos do Art. 11.
Parágrafo único. Havendo, porém contrato
em que se ache consignada a cláusula de sua
vigência em caso de alienação, inscrito no Registro
de imóveis, o novo proprietário no curso do
prazo ajustado, só poderá rescindir a locação

nos casos dos itens I e XII do Artigo 11.
Art. 11. O despejo só será concedido:
I – Se o locatário não pagar o aluguel e
demais encargos no prazo convencionado, ou, na
falta de contrato escrito, até o dia 10 (dez) do mês do
calendário seguinte ao vencido;
II – Se o proprietário que residir ou utilizar
prédio alheio, pedir, pela primeira vez, o prédio
locado para uso próprio;
III – Se o proprietário pedir o prédio para
residência própria e dispuser o locatário, ao ser
notificado de imóvel residencial.
IV – Se o proprietário ou o promitente
comprador (Lei número 649 de 11-3-1949) ceder o
prédio para residência de ascendente ou
descendente que não dispuser para sua moradia de
prédio próprio;
V – Se o locador pedir parte do prédio que
ocupe ou em que resida para seu uso próprio ou
para residência de descendente, ascendente ou
pessoa que viva às suas expensas;
VI – Se o locador, que residir ou utilizar prédio
próprio ou prédio de que seja promitente comprador,
pedir outro de sua propriedade ou do qual
seja promitente comprador (Lei número 649, de 113-1949) e em cuja posse se ache imitido, para
seu uso comprovada em Juízo a necessidade do
pedido:
VII – Se o empregador pedir o prédio locado a
empregado, quando houver rescisão do contrato de
trabalho, e o imóvel se destinar a moradia de
empregado;
VIII
–
Se
o
Instituto
ou
Caixa,
promitente vendedor, pedir o prédio para residência
de seu associado ou mutuário, promitente
comprador;
IX – Se o proprietário ou o premitente
comprador (Lei número 649, de 11-3-1949) com
quitação do preço e emitida na posse, pedir o prédio
para demolição e edificação licenciada ou reforma
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que dêem ao prédio maior capacidade de utilização;
X – Se o proprietário pedir o prédio para
reparações urgentes que não possam ser
normalmente executadas com a permanência do
locatário no imóvel.
XI – Se o proprietário pedir o prédio para
reparações urgentes e o locatário se recusar a
consentí-las;
XII – Se o promitente comprador imitido na
posse do prédio, não possuindo outro de sua
propriedade, pedí-lo para uso próprio, desde que a
promessa de venda não contenha cláusula de
arrependimento e se ache inscrita no Registro de
Imóveis;
XIII – Se o locatário infringir obrigação legal,
ou cometer infração grave de obrigação contratual.
§ 1º No caso do item I, o devedor poderá
evitar a rescisão, requerendo, no prazo da
contestação da ação de despejo, o pagamento do
aluguel e encargos devidos, das custas e dos
honorários do advogado do locador, fixados, de
plano, pelo Juiz. O pagamento deverá ser realizado
no prazo que o Juiz determinar, não excedente de
trinta dias, contados da citação, procedendo-se a
depósito, em caso de recusa.
§ 2º A ação de despejo, nos casos dos itens II
a VI, VIII, IX e XII, só poderá ser proposta depois de
decorridos noventa dias da notificação judicial, feita
ao locatário cientes os sublocatários.
§ 3º O Juiz, ao decretar o despejo, fixará
prazo, até trinta dias, para a desocupação. Se o
locatário fôr repartição pública, estabelecimento de
ensino, hospital, autarquia, ou entidade paraestataI,
sindicato de classe, associação cultural beneficente,
religiosa, desportiva, recreativa ou titular de fundo de
comércio estabelecido há mais de três anos, o Juiz
fixará prazo razoável até seis meses, para a
desocupação, atendidas as circunstancias de cada
caso, salvo se a locação houver, sido rescindida pelo
motivo constante no item I.

§ 4º Na ação de despejo, dar-se-á ciência ao
sublocatário do pedido inicial.
§ 5º A apelação, nas ações de despejo, salvo
os casos previstos nos itens I, VII, X e XI, terá efeito
suspensivo.
§ 6º No caso do item VI, presumir-se-á a
necessidade se o proprietário ou promitente
comprador residir ou fôr estabelecido em outra
localidade bem como na de visar o pedido, dar ao
prédio destino diverso do ocupado pelo retomante.
§ 7º No caso do item VI o proprietário é
obrigado a dar ao locatário preferência para a
locação do prédio em que reside e do qual se queira
mudar, a menos que a mudança decorra de
desapropriação ou de interdição do prédio pela
autoridade pública.
Art. 12. Ressalvada a preferência do locatário
Art. 11 § 1º, o sublocatário legitimo artigo 2º, desde
que satisfaça as exigências do Art. 11, § 1º e
deposite quantia correspondente a três meses do
aluguel em garantia da locação, subrogar-se-á nos
direitos desta decorrentes com relação ao prédio
alugado.
§ 1.º Se houver mais de um pretendente o Juiz
ouvido o locador, decidirá por equidade, concedendo
a locação a um dos pretendentes.
§ 2º O novo locatário manterá as sublocações
existentes, prosseguindo na ação contra o locatário
primitivo (Código Civil, art. 988) ou mantendo-o como
sublocatário.
Art. 13. Ficará o retomante sujeito a pagar ao
locatário multa correspondente a vinte e quatro
meses de aluguel e honorários de advogado se,
salvo motivo de fôrça maior, nos casos dos itens II a
VI e VIII a XII do artigo 11, não usar o prédio para o
fim declarado, dentro em sessenta dias, bem como
se, no caso dos itens II a VI, VIII a XII, nêle não
permanecer durante um ano.
§ 1º A cobrança da multa e honorários processarse-á nos próprios autos da ação de despejo, por
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via de liqüidação da sentença (Código de Processo
Civil, artigo 913).
§ 2º Se o locatário houver desocupado o
prédio atendendo à notificação de que trata o artigo
11, parágrafo 2º, a multa e honorários serão
cobrados por ação ordinária.
Art. 14. Rescindida amigàvelmente a locação
escrita ou verbal, ou, sendo a locação por prazo
indeterminado, morrendo o locatário sem qualquer
dos sucessores previstos no artigo 9º, o sublocatário
legítimo (artigo 2º) poderá continuar a locação,
desde que caucione em mãos do locador importância
correspondente a três meses do aluguel.
Parágrafo único. Havendo mais de um
pretendente, é facultado ao locador optar entre haver
a todos, de então em diante, como seus locatários,
diretos ou indicar aquêle que deva continuar como
locatário-sublocador, o qual manterá as sublocações
existentes.
Art. 15. Constitui contravenção penal:
I – Receber ou tentar receber, por motivo de
locação, sublocação ou cessão de contrato, quantia
ou valor além do aluguel e dos encargos permitidos
nesta lei.
II – Recusar fornecer recibo de aluguel.
III – Cobrar o aluguel antecipadamente, salvo
o disposto no parágrafo único do artigo 7º e no
parágrafo único do artigo 8º.
IV – Deixar o proprietário, o locador e o
promitente comprador, nos casos previstos nos itens
II a VI, VIII e XII do artigo 11, dentro em 60
(sessenta) dias, após a entrega do prédio, de usá-lo
para o fim declarado.
V – Não iniciar o proprietário ou o promitente
comprador, na caso dos itens IX a XI do artigo 11, a
demolição, reforma ou reparação do prédio dentro
em 60 (sessenta) dias, contados da entrega do
imóvel.
Parágrafo único. As disposições previstas
neste artigo serão punidas com prisão simples de 5

(cinco) dias a 6 (seis) meses e multa de Cr$ 1.000,00
(mil cruzeiros) a Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros) .
Art. 16. No que esta lei fôr omissa, aplicam-se
o Código Civil e o Código de Processo Civil.
Art. 17. Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas a Lei número 1.300, de
26 de dezembro de 1950, a Lei número 2.699, de 28
de dezembro de 1955, a Lei número 3.085, de 29 de
dezembro de 1956, e demais disposições em
contrário.
Justificação
(Discurso proferido em 21-8-57).
O SR. ABELARDO JUREMA: – Senhor
Presidente, membro da Comissão Parlamentar Mista
que estuda a lei do inquilinato, comprometi-me, como
Relator, a apresentar, até o fim dêste ano, embora
exíguo o prazo, Anteprojeto que seria divulgado
amplamente, uma vez que a matéria interessa a
tôdas as populações brasileiras, sobretudo dos
centros urbanos.
Senhor Presidente, dada a complexidade do
problema, sua importância, convoquei amigos dos
mais autorizados, desprendidos, que estudam o
assunto profundamente. Com a contribuição de
assessores da categoria do Professor Luiz Antônio
de Andrade e do Advogado Carlos Alcides
Vasconcelos, realizei um esbôço de Anteprojeto,
sôbre cujo texto farei considerações a fim de que,
divulgado, receba o auxílio valioso de outros
estudiosos e mais pessoas interessadas na fixação
em lei do problema do inquilinato.
O Professor Luiz Antônio de Andrade, uma
das mais altas autoridades no assunto, com livros
publicados e pareceres aprovados nas Côrtes de
Justiça, prestou-me colaboração, que reputo de
primeira ordem, as bases fundamentais dessa
proposição que, depois de entendimento na
Comissão Mista Parlamentar, tramitará pelas Casas
do Congresso, sofrendo modificações resultantes
das contribuições de órgãos, de estudiosos, enfim,
de interessados na matéria.
Senhor
Presidente,
todos
sabemos
que é preciso dar solução definitiva ao pro-
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blema do inquilinato. Assistimos, todos os anos, a
uma agitação sem fim entre os representantes dos
inquilinos e os dos proprietários.
Dêsse conflito surgem as prorrogações da lei
do inquilinato com alterações apressadas e que não
consultam, de modo geral, ao problema de natureza
permanente.
O meu Anteprojeto, feito com a colaboração
de assessores da mais alta categoria profissional,
não tem a veleidade de se apresentar em caráter
definitivo. É o motivo, por que me encontro na
tribuna, a fim de que o assunto seja o mais
amplamente discutido. Não tenho idéia fixa sôbre
problema de natureza tão relevante para a grande
comunidade brasileira.
Aceitarei,
prazeirosamente,
tôdas
as
contribuições. Aqui estou para receber a opinião dos
mais entendidos no assunto.
O SR. NOVAES FILHO: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Com
prazer.
O SR. NOVAES FILHO: – V. Exa. , com a sua
inteligência e o seu reconhecido espírito público,
certamente trará ao Senado e ao Congresso
magnífica contribuição sôbre o assunto, da maior
relevância.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Agradeço o
estímulo das palavras de Vossa Excelência, e posso
dizer ao Senado que procuro apresentar contribuição
que permita o estudo de uma lei de inquilinato em
base definitiva.
O Anteprojeto está assim redigido:
(O orador lê o Projeto acima destacado).
O SR. ABELARDO JUREMA (continuando):
– Passarei a ler as considerações que fiz sôbre o
Projeto.
Vamos destacar, na ordem de importância,
dentro do problema do inquilinato, o do aluguel, o da
vigência da lei, o do campo de Incidência da lei e o
dos retomados.
Com relação aos dois primeiros –
vigência de lei e o aluguel – partiu o
Anteprojeto
de
dois
pressupostos
fun-

damentais, dos quais depende tôda a sua estrutura:
1º O de que impossível será, tão cedo, a volta
ao regime comum, de plena vigência do Código Civil,
que consagra, entre outros, o princípio de que, findo
o prazo contratual, ou não havendo contrato, poderá
o locador dar por findo o arrendamento, sem
necessidade de alegar o motivo por que o faz; 2º o de
que constituiria verdadeira calamidade – pelo menos
com relação às locações antigas – a volta súbita ao
regime de livre fixação do aluguel pelo senhorio.
Assentados êsses dois pontos básicos,
passemos à análise das várias disposições novas
que o Anteprojeto contém:
II – Vigência da lei
5. O Anteprojeto foi elaborado sem atender a
qualquer
idéia
de
temporariedade
da
lei,
temporariedade essa que tem sido, de 1942 para cá,
uma fonte inesgotável de dúvidas e de incertezas, de
esperanças e de temôres. Ao se aproximar o término
de vigência da lei transitória, anseia sempre o locador
por que não seja a mesma prorrogada; sofre o locatário
com receio de que tal aconteça. E se a prorrogação
parece coisa assentada, deslocam-se para outro
terreno as cogitações: Haverá aumento? De quanto
será o aumento? Será percentual? Será crescente, de
acôrdo com o tempo de ocupação do prédio? Haverá
Um aumento maior para as locações comerciais e,
outro, menor, para as residenciais? Ficarão, ou
continuarão livres os aluguéis nas novas locações?
Cada ano, cada dois anos, na imprensa, no
Parlamento, nas associações de classe, é sempre a
mesma batalha; uns contra outros a favor e
raramente qualquer dêles com a razão.
Por isso, e porque julga poder lembrar e
sugerir, no tocante ao aluguel, uma solução
eqüânime, permanente, e de molde a pôr côbro às
divergências e às injustiças, é que deu a Comissão
ao Anteprojeto o caráter de lei ordinária, sem prazo
de duração prefixado.
III – Aluguel
6.
urbanos,

Relativamente
há
hoje,

aos
entre

arrendamentos
nós,
vários
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tipos de aluguel: a) os chamados aluguéis
"congelados", referentes aos prédios residenciais
dados em locação anteriormente a 28-12-50; b) os
aluguéis de prédios residenciais fixados livremente
(Lei número 1.300, de 28 de dezembro de 1950,
artigo 3, parágrafo único), relativos a locações
convencionadas posteriormente a 28 de dezembro
de 1950; c) os aluguéis fixados judicialmente e
concernentes às locações comerciais ou industriais
amparadas pela chamada "Lei de Luvas"; d) os
aluguéis de prédios pertencentes a instituições
filantrópicas, para os quais a Lei número 2.699, de
28 de dezembro de 1955, permitiu o reajustamento
amigável e, na falta de acôrdo, a revisão judicial; e)
os
aluguéis
de
prédios
não
residenciais
referentemente aos quais a Lei número 3.085, de 29
de dezembro de 1956, permitiu, tendo em vista a
antiguidade da locação, aumentos, por acôrdo ou
judicialmente, de 50 por cento, 200 por cento e 300
por cento; f) aluguéis de prédios residenciais
pertencentes a viúvas, menores, órfãos, inválidos e
mulheres solteiras de mais de 50 anos, com renda
inferior ao salário-mínimo, também beneficiados
pelos favores da Lei nº 3.085, acima referida; g) os
aluguéis dos prédios de locatários que no curso da
locação, adquiriram ou construíram prédio próprio e
o alugaram a terceiros, e que, tendo em vista o
disposto no artigo 4º da Lei número 1.300, de 1950,
foram arbitrados pela municipalidade.
7. Quanto às locações pertencentes ao
primeiro grupo – o dos "congelados" – a situação é
de tremenda injustiça para o senhorio. São
aluguéis em regra baixíssimos, pràticamente
inalterados há 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15
anos ou mais. Abrange, de um modo geral, tôdas as
locações residenciais que, ainda em vigor hoje,
foram ajustadas anteriormente a 28 de dezembro de
1950.
Eu mesmo, Senhor Presidente, após
divulgação da minha escolha como Relator na
Comissão
Mista,
tenho
recebido
cartas
diàriamente, e, coisa curiosa, mais de senhorios
do que de inquilinos, tôdas frisando casos, sem
dúvida, pessoais, mas que na sua substância di-

zem bem o problema criado com o congelamento
dos aluguéis.
8. No que diz respeito ao segundo grupolocações residenciais convencionadas de 1951,
inclusive, para cá – nelas o aluguel foi fixado
livremente, mas, depois de estabelecidos, não mais
puderam ser elevados, resultando daí que, face à
desvalorização da moeda, os arrendamentos mais
antigos (de 51 a 55) já não produzem aluguel justo.
Com referência a esse grupo, à medida que a
locação é contratada, o aluguel "congela-se".
9. Quanto ao aluguel do terceiro e do quarto
grupos o dos aluguéis fixados judicialmente nas
ações renovatórias e o dos prédios de propriedade
de instituições filantrópicas – a situação é
satisfatória. Na ação própria – renovatória ou de
reajustamento – o aluguel novo é arbitrado e poderá
ser revisto após decorridos 3 anos.
10. Finalmente, no que concerne aos aluguéis
do quinto, sexto e sétimo grupos, com êles ocorre o
mesmo que se dá quanto aos do segundo grupo –
reajustados, "congelaram-se" de novo.
IV – O aluguel no sistema do Anteprojeto
11. A multiplicidade de tipos de aluguel e de
legislações a que obedecem estão a indicar a
necessidade de um sistema uniforme para todos,
através de um só critério e de um só princípio de
justiça.
Com o objetivo de pôr um têrmo a tal situação
e de equilibrar, tanto quanto possível, os interêsses
em jôgo adotou o Anteprojeto uma solução geral,
que, paulatinamente, apagará tôdas as injustiças: a
da revisão trienal do aluguel por via judicial, nas
locações ajustadas por prazo indeterminado.
12. Pelo sistema do Anteprojeto, poderão
locador e locatário – como ocorre atualmente (Lei
número 1.300, artigo 3º, parágrafo único, Lei número
2.699, artigo 8º e Lei nº 3.085, artigo 6º) –
convencionar livremente o aluguel. Mas, para que tal
aluguel não fique "congelado" indefinidamente, como
hoje se verifica (itens 8 e 10 supra), permite-se que,
decorridos 3 anos de vigência do mesmo aluguel, e
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caso se ache findo o prazo contratual, seja pedida
judicialmente a fixação de novo aluguel, a prevalecer
nos três anos seguintes, e assim sucessivamente.
Por essa forma, cada três anos o aluguel poderá ser
atualizado.
13. Havendo contrato escrito, de prazo
superior a três anos, sòmente após findo êsse prazo
a revisão poderá ser pleiteada. Respeitou o
Anteprojeto o princípio "pacta sunt servanda". E nem
haveria razões que aconselhassem a não fazê-lo,
violentando a vontade das partes.
14. Se a locação é ajustada por prazo inferior
a três anos, para pedir a revisão judicial deverão os
interessados aguardar que o triênio se complete.
15. Permite o Anteprojeto que, também nas
locações em curso, seja, em havendo acôrdo,
elevado o aluguel. Mas, para evitar possíveis dúvidas
quanto à aquiescência do locatário, exige que a
mesma seja manifestada por escrito. Com essa
medida evitar-se-á grande número de pedidos de
revisão.
16. No que tange aos aluguéis "congelados"
(ajustados anteriormente a 28-12-50) de prédios
residenciais, a sua atualização brusca, ainda que por
via judicial, como preconiza o Anteprojeto, seria, no
entanto, como salientamos, absolutamente inviável.
Capaz, mesmo de criar uma situação insuportável,
de imprevisíveis conseqüências.
Senhor Presidente, Senhores Senadores,
sabemos que o aluguel da casa é o fator
preponderante do orçamento doméstico. Qualquer
elevação brusca provocaria desequilíbrio neste
orçamento, de conseqüências – como dizia –
imprevisíveis. Por isso, tivemos o cuidado de tratar
do assunto em prazos que mais adiante exporemos.
(Lê):
Assim, para evitar o impacto decorrente da
repentina elevação dos aluguéis dêsse grupo,
estabeleceu o Anteprojeto, para êles, um sistema
especial de atualização paulatina e sem
sobressaltos; fixado judicialmente o aluguel
equitativo, passará o locatário, no primeiro
ano, a pagar o aluguel que já vinha pagando,
acrescido de um têrço do aumento encontrado; no
segundo ano, vigirá o aluguel atual acrescido
de dois terços do aumento; e, no terceiro ano,

então, passará a pagar o aluguel tal como arbitrado
no processo revisional.
Desaparecerão, em conseqüência, ao fim do
terceiro ano, os chamados aluguéis "congelados",
que constituem, na realidade, o pivô do problema do
inquilinato.
Fixa, ainda, êsse artigo do Anteprojeto que
após o valor arbitrado na avaliação, não poderá o
juiz ultrapassar de 6 por cento sôbre a avaliação
encontrada do imóvel.
Dar-se-á, assim, tempo ao locatário de ir se
ajustando à situação nova.
V – O campo de incidência da lei
17. No tocante à incidência da lei, limitou-a o
Anteprojeto – seguindo, nesse particular, o critério da
lei atual e o das anteriores desde 1946 – aos prédios
urbanos.
Adotando a orientação da jurisprudência,
excluiu o Anteprojeto do âmbito da nova lei os
terrenos urbanos e os prédios e terrenos rústicos.
18. Ainda acolhendo o sistema vigorante
desde que surgiram as primeiras leis de inquilinato,
para as locações comerciais contratadas a prazo
igual ou superior a 5 (cinco) anos e com fundo de
comércio existente há mais de 3 anos, manteve o
Anteprojeto a vigência da chamada "Lei de Luvas"
(Decreto número 24.150).
Pondo têrmo, porém, a dissídio que de há,
muito se vem formando, deu-se ao texto redação
mais precisa, para deixar claro que o que se colimou
foi o aproveitamento do processo nêle estabelecido
para a obtenção judicial da renovação do
arrendamento, nos casos previstos no dito Decreto.
Assim, tanto as hipóteses de retomada e de ilidência
do pedido, quando ao "modus faciendi" para a
fixação e revisão do aluguel continuam a obedecer
às normas nêle contidas. Quanto ao mais – direito do
locatário de purgar a mora; o de continuar o
arrendamento após findo o prazo contratual cuja
renovação não foi pleiteada; etc. – continuam
incidindo os preceitos da Lei do Inquilinato.
O
SR.
PRESIDENTE
(fazendo
soar os tímpanos): – Lembro ao nobre
orador
que
faltam
apenas
dois
mi-
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nutos para o término da hora do Expediente.
O SR. VIVALDO LIMA (pela ordem): –
Senhor Presidente, requeiro a V. Exa. consulte a
Casa sôbre se consente na prorrogação regimental
da hora do Expediente, a fim de que o nobre
Senador Abelardo Jurema possa concluir seu
discurso.
O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de
ouvir o Requerimento formulado pelo nobre Senador
Vivaldo Lima.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa) .
Está aprovado.
Continua com a palavra o nobre Senador
Abelardo Jurema.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Senhor
Presidente, agradeço a gentileza da iniciativa do
nobre
Senador
Vivaldo
Lima,
requerendo
prorrogação da hora do Expediente, e a bondade do
Senado em concedê-la, possibilitando-me continuar
nas considerações sôbre a Lei do Inquilinato.
O SR. MÁRIO PÔRTO: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Pois não.
O SR. MÁRIO PÔRTO: – Desejo, apenas, um
esclarecimento. O novo Projeto extinguirá a Lei nº
24.150?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Não. Regula,
apenas, nos seus pontos fundamentais, a situação, a
partir da vigência da nova lei.
O SR. MÁRIO PÔRTO: – Não parece a Vossa
Excelência melhor elaborarmos lei completa?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Disse, de
início, que ventilaria a matéria, para que fôsse
amplamente divulgada e recebessemos sugestões. A
oferecida por V. Exa. será examinada com carinho e
interêsse.
O SR. MÁRIO PÔRTO: – Tome a iniciativa de
fazê-la, justamente para aproveitar a oportunidade
do discurso do nobre colega.
O SR. ABELARDO JUREMA: – É
preciso que todo o Brasil saiba que o
problema
está
sendo
estudado
no

Parlamento. Tramita, na Câmara, Projeto para
prorrogação da atual legislação, na expectativa de
escassez de tempo para debater a nova lei.
O SR. MÁRIO PÔRTO: – Essas prorrogações,
aliás, não se justificam.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Não se
justificam e até depõem contra Congresso. A matéria
está de há muito, para ser regulada. Não tendo sido,
imperioso era prorrogar. Não se podia liberar de
maneira brusca.
O SR. MÁRIO PÔRTO: – Peço a Vossa
Excelência outra informação: nas locações
residenciais, levar-se-á em conta o tempo do aluguel
até a vigência da nova lei?
O SR. ABELARDO JUREMA: – O último
contrato deve estar vigindo há três anos, para
reajuste do aluguel.
Haverá, todavia, meio na lei para sua
revogação.
O SR. MÁRIO PÔRTO: – Permite o Projeto
aumento nos aluguéis de prédios residenciais, sem
contrato, não levando em conta o tempo da locação?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Se o prédio
está na mão do inquilino há mais de três anos, o
proprietário poderá pedir revisão contratual.
O SR. MÁRIO PÔRTO: – Estou satisfeito com
as informações prestadas por V. Exa.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Prossigo na
leitura.
"III – O novo aluguel vigorará a partir da
citação inicial. Em se tratando de processo revisional
tendo por objeto locação estabelecida anteriormente
a 28 de dezembro de 1950. O aumento do aluguel
fixado na sentença será devido pelo locatário a razão
de um têrço no primeiro ano, de dois terços no
segundo e por inteiro no terceiro, não ultrapassando
de 6 por cento sôbre o valor atual do imóvel".
O SR. MÁRIO PÔRTO: – A meu ver os novos
aluguéis só devem vigorar depois da sentença.
Sendo a partir da citação inicial, os atrasados vão
pesar muito sôbre a economia popular.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Recebo a
sugestão de Vossa Excelência com muito prazer.
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Desejo, porém, nessas minhas considerações
sôbre a matéria, reafirmar que o Parlamento pode
estudar e decidir sôbre o assunto, até o fim do ano.
O SR. MÁRIO PÔRTO: – E deve decidir o
mais depressa possível.
O SR. ABELARDO JUREMA: – O que trago à
apreciação dos nobres colegas é apenas um roteiro
para apreciação dos nobres colegas é apenas um
esbôço que servirá de roteiro para a proposição. Não
desejo mesmo assumir a responsabilidade sòzinho,
em matéria que incidirá sôbre o nível de vida de várias
classes, exponho o assunto para receber sugestões.
Não ignoram os nobres colegas que sobe a
centenas o número de emendas oferecidas ao
Projeto de Prorrogação da Lei do Inquilinato, o que
sobrecarrega o estudo da matéria.
Membro da Comissão Mista, prontifiquei-me a
apresentar Anteprojeto certo de contribuir para
melhor exame do assunto.
O SR. MÁRIO PÔRTO: – Prestou Vossa
Excelência valioso serviço.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Obrigado a V.
Exa.
(Lendo):
VI – Os casos de retomada
Na enumeração dos casos de retomada, o
Anteprojeto, embora mantendo as hipóteses já de há
muito consagradas, procurou dirimir as dúvidas que
a experiência das leis anteriores apontou.
Assim, admitiu, expressamente, como casos de
retomada, o necessitar o prédio de obras urgentes,
impossíveis de serem realizadas com o locatário no
prédio, ou, sendo possível tal permanência, quando o
inquilino se recusa em nelas consentir.
20. Tendo em vista a generalização de
sistema da venda de imóveis através de
financiamentos, e a elevação à categoria de direito
real das promessas de vendas feitas por escritura
pública sem cláusula de arrependimento e inscritas
no Registro de Imóveis (Lei número 649, de 11-3949), estendeu o Anteprojeto ao promitente
comprador que estiver em tal caso os benefícios até
então só conferidos aos proprietários.

VII – Outras inovações
21. Levando em conta a experiência dêstes
últimos 15 anos, a lição da jurisprudência e o
ensinamento da doutrina, várias inovações foram
introduzidas no Anteprojeto.
Assim, consignado ficou que, findo o prazo
ajustado, e prorrogada a locação por tempo
indeterminado, continuam em vigor as demais
cláusulas contratuais; permitiu-se que, extinta a
fiança, poderá o locador, para não ficar a locação
sem garantia, receber do locatário o pagamento
antecipado do aluguel correspondente a um mês ou
exigir do mesmo depósito de 3 meses; estendeu-se
o direito da viúva e dos herdeiros necessários, que
residiam com o locatário falecido, de continuar a
locação, também ao caso de se tratar de locação a
prazo certo; assegurou-se ao espólio do inquilino, e,
em seguida, ao continuador do negócio existente no
prédio há mais de um ano, o direito de se
subrogarem na locação, ainda que ajustada por
prazo indeterminado; conferiu-se ao locatário o
direito de receber a multa correspondente a 24
vêzes o aluguel ainda na hipótese de desocupação
decorrente da notificação judicial; obstou-se a
fraude decorrente das "rescisões amigáveis"
celebradas entre locador e locatário e que, em
conseqüência da extinção da relação "ex-locato"
transformavam, em face da lei civil, os
sublocatários, da noite para o dia, "em intrusos",
conferiu-se ao sublocatário legítimo o direito de
continuar a locação ajustada por tempo
indeterminado, na hipótese de falecer o inquilino
sem ter sucessores com preferência.
Várias outras alterações de caráter técnico
foram incorporadas ao Anteprojeto, visando sempre
aperfeiçoar o sistema vigente e dar à nova lei caráter
equitativo, justo e equilibrado.
Senhor Presidente, Senhores Senadores, a
matéria é, realmente, como disse de início, da
mais alta complexidade e importância. Ao incorporar
às minhas palavras o texto integral do Anteprojeto,
afirmo mais uma vez, que não tive a veleidade
de apresentar trabalho em caráter definitivo,
sobretudo pela escassez do tempo e também, pela
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complexidade e incidência do assunto nas várias
classes sociais.
O que viso, fiel ao programa que tracei no
exercício do meu mandato, é a cumprir as missões
que me foram confiada. Relator da matéria na
Comissão Mista, coube-me apresentar a proposição.
Se tem defeitos, perdoem-me os Senhores Senadores,
perdoem-me os interessados e perdoe-me o povo.
Meu intuito é trazer contribuição para que sirva
de base inicial aos estudos e não se venha a dizer
que nem o Senado nem a Câmara dos Deputados
estão interessados na solução definitiva de tão
relevante questão.
Senhor Presidente, no momento tramita, na
outra Casa do Congresso, um Projeto de
prorrogação
da
atual
Lei
do
Inquilinato.
Respondendo aos apartes do nobre Senador José
Mário Pôrto, dizia eu que, tôdas as vêzes em que o
prazo daquele diploma legal está a expirar, o número
de emendas encaminhadas ao Parlamento é tão
vultoso que seu exame, filtragem e seleção
demandam mais tempo e trabalho do que o estudo
definitivo da matéria, sobretudo porque figuras do
mais alto coturno cultural estudam o problema e
publicam livros seguidos pelos nossos doutos Juízes
e pela nossa mais Alta Câmara de Justiça.
A colaboração que espontaneamente me deu
o ilustre Dr. Luiz Antônio de Andrade, professor com
vários livros publicados e pareceres que já
constituem jurisprudência, convenceu-me, Senhor
Presidente e Senhores Senadores, que, se a
Comissão Mista Parlamentar convocar homens
dessa categoria, em trinta dias ou menos, o
problema do inquilinato estará resolvido, para honra
e glória do Parlamento Brasileiro.
O que não pode continuar é essa prorrogação
anual de matéria que diz respeito a milhares e
milhares de pessoas, neste País.
O SR. CUNHA MELLO: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Com todo o
prazer.
O SR. CUNHA MELLO: – O que
não pode continuar é essa prorrogação
avoada, feita na última hora, quando o
problema continua sem a solução que deve-

ria ter. O fato é que, neste País, a única
coisa realmente congelada é o aluguel de
casa. Urge, pois, cogitar-se do assunto, para que
êste ano não se dê ao povo mais uma solução de
emergência, elaborada apressadamente, à última
hora.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Diz muito
bem Vossa Excelência e eu agradeço a colaboração,
como sempre brilhante, dos apartes do nobre
colega.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Dá licença para
um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Aceito o
aparte de V. Exa.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – A circunstância
já foi por V. Exa. ressaltada, de maneira muito viva e
impressionante. Desejo apenas reforçar-lhe o
ressalto. O fato de o Parlamento prorrogar,
sucessivamente, a lei do inquilinato, vem deixando,
na opinião pública, impressão por demais penosa.
Uma de duas: ou o Congresso se obstina em dilatar
o prazo de um diploma legal gerado por
circunstâncias excepcionais, quando estas se
modificam, constantemente, com ritmo de celeridade,
ou confessa sua incapacidade de disciplinar
fatos, traduzindo-os em lei, o que é, realmente, sua
função.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Muito
obrigado pelo aparte de Vossa Excelência.
O SR. CUNHA MELLO: – Dá V. Exa. licença
para mais um aparte?
O SR. ABELARDO JUREMA: – Aceito, com
prazer, o aparte de Vossa Excelência.
O SR. CUNHA MELLO: – Sabe Vossa
Excelência que essa lei surgiu como providência
protetora dos inquilinos, numa grave crise de
edificações. Até hoje, no entanto, essa medida de
emergência tem-se protelado, passando de
provisória a permanente.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Diz
bem V. Exa.; foi u'a medida de emergência
que se transformou em providência de caráter
permanente. Por
isso, nobres
Senadores
Cunha Mello e Sérgio Marinho, a minha
contribuição, apresentando o Anteprojeto com
estas considerações, como base de justifica-
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ção, visou honrar o compromisso que assumi e a
delegação de confiança que me conferiram os
nobres pares integrantes da Comissão Mista
Parlamentar. Afirmo, outrossim, categórica e
irretorquìvelmente, que podemos, antes de
dezembro, portanto, antes de expirar o prazo da
vigência da lei atual, apresentar obra definitiva para
solucionar um problema que, como declarou o nobre
Senador Cunha Mello, surgiu numa grave crise
habitacional e foi contido, sem dúvida, nessa espiral
constante das elevações do aluguel de casa, que é o
fator mais importante no orçamento doméstico. Não
poderia o Govêrno, nem o Parlamento permitir se
quebrasse êsse equilíbrio doméstico, na alta
constante e sem fim de todos os preços.
O SR. CUNHA MELLO: – Os fatôres mais
importantes na vida humana são: habitação, alimento
e educação. Com o discurso que está proferindo,
Vossa Excelência confirma sua tradição de homem
eficiente, estudioso e trabalhador.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Muito
obrigado, nobre Senador Cunha Mello. Com
prazer faço constar da minha fé de ofício, como
homem de função pública, as generosas referências
de V. Exa.
Senhor Presidente, Senhores Senadores,
concluindo estas considerações em tôrno do
problema do inquilinato, confio que os parlamentares
brasileiros firmarão doutrina sôbre a matéria para
benefício das classes em conflito.
Na realidade, não podemos convir que uma
situação como esta, provocando reclamações de um
lado e inquietação de outro, continue sob regime de
emergência, com prorrogações anuais.
O Anteprojeto visa à solução definitiva do
problema, que a Nação inteira, através dos órgãos
representativos de sua cultura, inteligência e
interêsses econômicos, se pronuncie por ocasião da
publicação dêste trabalho, para que o Senado e a
Câmara, por intermédio da Comissão Mista,
recolhendo todos os reclamos e sugestões, chegue a
melhor maneira de resolver questão de tanta
importância para a vida brasileira.
O SR. CUNHA MELLO: – Permito Vossa
Excelência mais um aparte?

O SR. ABELARDO JUREMA: – Pois não.
O SR. CUNHA MELLO: – Para que,
sobretudo, se legisle dentro da realidade brasileira.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Diz bem V.
Exa.: legislar dentro da realidade brasileira.
Há dias, recebi, nesta Casa, uma viúva, que
fôra encaminhada ao nobre Senador Juracy
Magalhães pelo Deputado Adauto Lúcio Cardoso,
proprietária de cinco prédios em subúrbios do Rio de
Janeiro; declarou-me que, por ocasião do
falecimento do espôso, ficara em boa situação
financeira, com a renda mensal de cêrca de dois mil
cruzeiros.
Pois bem; decorridos quinze anos, tem,
presentemente, de costurar, à fim de assegurar o
rendimento mínimo indispensável à subsistência,
visto como os aluguéis das casas já não chegam
para viver, e êsses prédios, sublocados, rendem, a
cada inquilino, cêrca de três mil cruzeiros por mês.
Êsses os problemas que há anos se
acumulam, desafiando a argúcia, a clarividência, a
inteligência e o sentimento de solidariedade social e
humana dos parlamentares brasileiros.
O assunto está em pauta e assim
permanecerá, sob a vigilância da população
brasileira. (Muito bem; muito bem!)
LEGISLAÇÃO CITADA
Código de Processo Civil
"Art. 913. Far-se-á a liqüidação por artigos
quando, para fixar-se o valor da condenação, houver
necessidade de alegar e provar fatos que devam
servir do base à liqüidação".
Código Civil...
"Art. 988. A sub-rogação transfere ao novo
credor todos os direitos, ações, privilégios e
garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o
devedor principal e os fiadores".
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Vou dar a palavra aos oradores inscritos.
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De acôrdo com o parágrafo 3º do artigo 81 do
nosso Regimento, que diz:
§ 3º Terminada a prorrogação, sem que
o orador tenha concluído seu discurso ou levantada
a sessão por motivo de pesar, sem que façam
uso da palavra os oradores com inscrição
prévia, caberá àquele ou a êstes a preferência
para falar na sessão seguinte, na mesma hora.
Essa preferência, todavia, só prevalecerá uma
vez".
Tem a palavra o nobre Senador Cunha Mello,
que não pôde concluir seu discurso na sessão
anterior por se haver esgotado a prorrogação da
hora do Expediente.
(Conclusão do discurso pronunciado na
véspera).
O SR. CUNHA MELLO: – Senhor Presidente,
Senhores Senadores, reinicio minhas considerações,
em deferencioso esclarecimento ao discurso
proferido, nesta Casa, pelo meu querido amigo
Senador Mem de Sá, digníssimo representante do
Rio Grande do Sul.
No meu discurso, ontem começado, destinavame a enfrentar o exame da situação financeira do
País, o exame dos gastos militares, a transação de
um porta-aviões para a Marinha Nacional e o
problema da transferência da capital da República
para Brasília.
Esgotada ontem a prorrogação da hora
regimental, tornado mais extenso o meu discurso
pelos apartes que se sucederam, sou compelido a
ocupar novamente a tribuna do Senado, para
continuar as considerações que então iniciava.
Senhor Presidente:
Os Ministérios Militares mereceram um reparo
candente no discurso do meu nobre colega Senador
Mem de Sá.
As Pastas Militares, disse S. Exa., "não
sofreram, no entanto, qualquer restrição alcançando
seus gastos 6,5 bilhões, 38 por cento do total da
receita. Não foram incluídos nos cortes do plano de
economia".
__________________

* Não foi revisto pelo orador.

Há evidente equívoco na estimativa, pois
êsses gastos não atingem a 30 por cento da receita.
(Lendo):
Ùltimamente, os gastos dos Ministérios
Militares têm merecido muitas censuras.
Já se chegou a declarar que êles, além de
imoderados, são inúteis.
De nossa parte, temo-nos como razoáveis e
dos mais justos. Têmo-los como necessários à
segurança do nosso País, interna e externamente.
Vimo-los como necessários à satisfação dos nossos
compromissos internacionais para a defesa do
continente americano.
Não fôssem os gastos fabulosos dos Estados
Unidos da América do Norte com as suas Fôrças
Armadas, e não teríamos no Mundo os dias de paz
que ainda vivemos.
No seu discurso de análise da situação
financeira do País, o nobre Senador Mem de Sá fêz
três afirmativas sôbre as Fôrças Armadas:
"orçamentos militares, além de excessivos,
engordam sempre e não foram incluídos no plano de
economia do govêrno".
Há, sob todos os aspectos, injustiça e
equívoco em qualquer dessas afirmativas.
Não podemos atribuir a um homem público, do
passado e do presente, da dignidade do nobre
representante gaúcho o propósito de desejar que o
Brasil enfraqueça ainda mais sua estrutura militar,
atualmente, já muito aquém das suas necessidades.
Duas grandes missões estão reservadas às
nossas Fôrças Armadas, "ex vi" do artigo 177 da
Constituição Federal.
Compete-lhes defender a Pátria e garantir os
podêres constitucionais.
Para que possam cumprir essas missões, de
tão graves responsabilidades num país de tão vasta
extensão territorial, de mais de 60 milhões de
habitantes, devem ter capacidade de poder
desempenhá-las.
Não somos técnicos em assuntos militares,
mas não precisamos sê-los para compreender a
grandiosidade de tais missões.
Com
os
conhecimentos
a
nosso
alcance sôbre a estrutura militar e as res-
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ponsabilidades das nossas Fôrças Armadas,
procuraremos mostrar em linhas gerais, suas
finalidades.
Como manter as instituições nacionais sem a
presença de fôrças disseminadas pelos pontos
nevrálgicos do País? Como exigir-se das Fôrças
Armadas o cumprimento dessa sua missão, sem lhes
atribuir o aparelhamento necessário e reclamado
para tão alto objetivo?
Criados os "Territórios Nacionais" com o
objetivo precípuo de aparelhamento da segurança
nacional, nas zonas de fronteiras, com êsse objetivo,
até agora pouco ou nada se fêz.
A redução de seu potencial com ativo não pode
ultrapassar de determinado mínimo. Por exemplo: um
batalhão de Infantaria é constituído de quatro a cinco
companhias, que atuam em conjunto. Reduzindo-se
essa Unidade a duas, mesmo a três Companhias, sua
eficiência não cai na percentagem dos homens que
perdeu. Cai na percentagem dos conjuntos reduzidos.
Deixa de ser unidade, pois já não atua em combate da
mesma forma que com cinco companhias. Já não
dispõe dos meios necessários.
As Unidades do Exército não são organizadas
"a priori". Sua estrutura é imposta pelo material e
pela técnica de emprêgo. Um morteiro, por exemplo,
precisa de uma pequena equipe para atuar. Não se
pode reduzir uma Unidade, nem essa equipe, pois a
redução importa em sacrificar a eficiência da arma.
Nestas condições, são os demais órgãos
militares que, em tempo de paz, ficam limitados ao
mínimo indispensável.
Se as Fôrças Armadas não fôssem
necessárias à manutenção das instituições do País,
e, em verdade elas têm sido muito preciosas nesse
objetivo, nem por isso teríamos de gastar com elas
menos do que gastamos.
Eis que a grande missão de defender a Pátria,
por si só, nos obrigaria a mantê-las, cada dia, melhor
estruturadas.
A defesa do território nacional deve ser
prevista para os tempos de paz e para as
possibilidades da guerra.
A paz sempre foi armada.
Em seu conjunto, a defesa do território
nacional,
na
paz
ou
na
guerra,
deve

ser: aérea, costeira, contra operações de invasão,
por terra, ar e mar e outros meios.
Reafirmamos que não somos enfronhados em
assuntos militares mas procuramos, embora
tìmidamente, conhecê-los para as considerações que
estamos a fazer, com a devida vênia dos técnicos
que estão a exercer, honrosamente, mandatos de
Senadores.
A defesa aérea deve estar em condições
de fazer face à surprêsa de incursões aéreas
e de enfrentar situações iniciais de uma
ofensiva aérea, lançada em conjunto com uma
invasão.
A defesa costeira envolve a proteção das
rotas de navegação, providência de capital
importância para o nosso país, dada a precariedade
de nossas comunicações terrestres. No último
conflito mundial, pràticamente, o Sul ficou isolado do
Norte.
Sob o império dessa triste experiência,
empreendemos a construção da Rodovia Rio-Bahia
e a ligação Montes Claros-Jequié.
A defesa contra operações iniciais de invasão
deve atender quer ao norte, contra agressores
vindos por ar ou mar, quer uma invasão por terra
através de nossas fronteiras.
As fronteiras terrestres do Brasil alcançam
16.423.549 quilômetros e a fronteira marítima
cêrca de 9.600 quilômetros de linha costeira.
Pode-se afirmar que as nossas Fôrças Armadas
estão aparelhadas para cumprir tão complexas
missões?
Não alimentamos propósitos belicistas; somos
pela solução pacífica das questões internacionais.
Na própria Carta Magna, gravamos os nossos
anseios de paz. No artigo 4º se lê:
"que o Brasil só recorrerá à guerra,
se não couber ou se malograr o recurso
ao arbitramento ou aos meios pacíficos de
solução do conflito...; e em caso nenhum se
empenhará em guerra de conquista, direta ou
indiretamente, por si ou em aliança com outro
Estado".
Está assim expresso de forma clara e
incontrastável o sentimento de paz da Nação
brasileira.
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Não basta, porém, querer a paz para obtê-la.
É preciso ser respeitado para não incentivar a
agressão aos outros. Não temos questões com os
nossos vizinhos e povos irmãos do continente.
Nossas Fôrças Armadas não despertam rivalidades
nem corridas armamentistas, como também não
vemos, nas Fôrças Armadas dos vizinhos, quaisquer
resquícios de tendências conquistadoras.
Como as demais nações americanas, porém,
tão sérios e imprescritíveis compromissos de defesa
do Continente, firmados pelo solene tratado do Rio
de Janeiro, sendo que as nossas responsabilidades
internacionais
se
prolongam,
inclusive
nos
compromissos de defesa da paz mundial, firmados
na Conferência de São Francisco, através da Carta
das Nações Unidas.
O art. 42 dessa carta prevê inclusive o
emprêgo de fôrças aéreas, navais ou terrestres para
manter a paz e a segurança internacionais.
Pelo tratado do Rio de Janeiro ficou
assegurado que um ataque armado contra um
Estado
americano
será
considerado
feito
contra todos os Estados do continente e, por
conseguinte, as nações signatárias se comprometem
a ajudar a fazer face ao ataque, no exercício do
direito iminente da defesa individual ou coletiva,
reconhecido pelo art. 51 da Carta das Nações
Unidas.
Ainda o pacto do Rio de Janeiro prevê o
emprêgo de Fôrça Armada pelos países signatários
contra agressor de Estado americano, desde
que o mesmo não suspenda as hostilidades
determinadas pelo organismo básico dêsses
Estados.
Assinamos com os Estados Unidos o tratado
de Assistência Mútua, referendado pelo Congresso.
Aquêle País vem cumprindo suas obrigações;
material de guerra já tem sido fornecido ao Brasil,
dentro das cláusulas do referido acôrdo.
Como reduzir ainda mais as nossas Fôrças
Armadas?
Se o fizéssemos, cairíamos no conceito
internacional e faltaríamos a palavra empenhada.
Êsses
compromissos
são
para
nós
sagrados
e,
sejam
quais
forem
as
contingências, devemos mantê-los. A bandeira

do Brasil esteve ao lado do pavilhão das Nações
Unidas na região do Suez. Foi uma missão de paz,
desempenhada por um Batalhão do Exército
Nacional.
Os feitos memoráveis da nossa FEB, na Itália,
asseguraram prestígio incontestável ao nosso País.
Hoje, com orgulho, citamos aquela participação que
tanto nos tem beneficiado no conceito internacional.
Não são extraordinários os gastos com as
Fôrças Armadas nem os seus "orçamentos
engordam", como afirma o ilustre Senador pelo Rio
Grande do Sul.
Honestidade e parcimônia são normas
seguidas
nas
administrações
militares.
Se
analisarmos sem espírito preconcebido a proposta
orçamentária do Ministério da Guerra, como o da
Marinha e o da Aeronáutica, veremos que os créditos
previstos não são exagerados. Sòmente com esfôrço
considerável e dedicação ilimitada dos servidores
dêsses Ministérios, é que se pode assegurar um
mínimo de suas necessidades.
A despesa prevista para o exercício de 1958,
no Ministério da Guerra, monta a Cr$
20.827.010.690,00.
Abatendo-se
dêsse
"quantum
Cr$
3.496.900.000,00 destinados a pensionistas e
inativos, que ficam com o Ministério da Fazenda e
800 milhões de investimentos de capital, restam Cr$
16.430.313.690,00 para tôdas as demais despesas
com o Ministério da Guerra inclusive seu
funcionalismo civil.
Tomando-se uma média de 150.000 homens
(militares), aquem do que foi previsto na Lei de
Fixação de Fôrças, o gasto anual, per-capita-militar
no Exército é de cêrca de Cr$ 108.000,00.
Gasta-se essa importância para o combatente,
estando incluídos Cr$ 1.281.779.000,00 com o
funcionalismo civil daquele Ministério.
Será exagerado tal dispêndio? Menos Cr$
10.000,00 por mês com um combatente.
Analisemos a subconsignação destinada a
reparos, adaptações, conservação e despesa de
emergência com bens imóveis daquele Ministério.
A proposta prevê Cr$ 167.250.000,00.
O Exército tem mais de 2.500 imóveis,
cremos
mesmo
que
atingem
a
mais
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de 3.000, entre quartéis, depósitos, fortes, moradias,
repartições, etc.
A área coberta deve ser superior a 5.000.000
m2 sendo que muitos imóveis do Exército abrigam
organizações de pessoal de intensa atividade que
certamente os desgastam com rapidez. Essa verba
mal chega para as necessidades mais prementes. A
Administração da Guerra tem de fazer milagres para
manter seus próprios em condições de habilidade.
E, não só os mantém, como ainda constroi
outros. Ainda agora, está o Exército a construir nas
nossas fronteiras obras diversas e quartéis, que não
sendo de grande custo, sendo modestas e simples,
todavia, são necessárias à segurança nacional. Já,
há muito, dessas obras e quartéis deveriam estar
construídos. Nessas e noutras obras, trabalham
milhares de operários civis.
Assim são as demais verbas daquele
Ministério.
O aumento dos vencimentos dos militares,
outro assunto muito em voga, como o dos
funcionários
civis,
foi
conseqüência
da
desvalorização do dinheiro.
Não seria possível manter êsses servidores,
com um mínimo de decência, com os vencimentos
anteriores.
O nobre Senador Mem de Sá afirma que os
ministérios militares não tinham participado do plano
de economia do Govêrno.
Temos em mãos uma relação dos cortes feitos
no Ministério da Guerra, que se elevam a Cr$
262.248.015,00. Anexaremos essa relação ao nosso
discurso para ser publicada.
Deixamos de lê-la, porque seria fastidioso,
dado o número de consignações e subconsignações
que sofreram tais cortes.
As Fôrças Armadas, além das finalidades
precípuas que acima assinalamos, têm sido
pioneiras entre nós, de iniciativas proveitosas, em
quase todos os campos de atividade nacional.
No Ensino, estão aí os Colégios Militares, que
todos nós desejamos ter em nossos Estados, pelo
elevado padrão de ensino que ministram, além de
educação física e moral que transformam os jovens
em magníficos cidadãos da República.

A Escola Técnica do Exército forma
engenheiros para a indústria militar e civil do país. E'
um estabelecimento de ensino modelar, que abriga
não sòmente brasileiros, mas estrangeiros de
várias nacionalidades que procuram os seus cursos
no desejo de ampliar os seus conhecimentos
científicos.
A Escola de Aeronáutica de São José dos
Campos, outro estabelecimento em que se está
promovendo a elevação cultural e técnica do país,
fornecendo engenheiros aeronáuticos e técnicos de
aviação.
A Escola Superior de Guerra é um templo de
cultura e civismo, cursado por militares e civis, onde,
uns e outros ensinam e aprendem, debatem os
grandes problemas nacionais, servindo ao Brasil. E'
um templo da religião da Pátria.
As fábricas e arsenais do Exército e da
Marinha concorrem para o desenvolvimento do
nosso Parque Industrial; a construção de estradas de
ferro e rodagem pelos Batalhões de Engenharia e de
que tanto se tem beneficiado a brava terra do ilustre
Senador Mem de Sá; a ligação telegráfica norte-sul,
através da Amazônia e Mato Grosso, pelo heróico
sertanista Marechal Rondon, hoje muito justamente
lembrado para o Prêmio Nobel da Paz, como
representante do Brasil na questão de Letícia.
Sòmente aquêle feito, da integração do nosso
território à civilização atlântica, justificaria qualquer
dispêndio com as nossas Fôrças Armadas; as
demarcações das fronteiras, reconhecimento e
estudos dos rios e regiões inabitadas; o
levantamento da carta geográfica do Brasil e da carta
hidrográfica; o balizamento dos nossos portos,
canais e rios para permitir a navegação; o Correio
Aéreo Nacional, realização das mais gloriosas da
nossa Aeronáutica, ligando o "hinterland" brasileiro,
merecendo gratidão imorredoura dos brasileiros
pelos benefícios que tem proporcionado a
regiões longínquas, que sem êle estariam isoladas
dos centros civilizados do país, humildes patrícios
que vivem e vegetam nos longes do nosso
território, mas que em seus corações não
arrefeceram o amor pela Pátria, e a esperança
que amanhã, não sòmente pelo ar, mas tam-
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bém por terra, se integrarão à comunidade nacional.
Campos de pouso, aeródromos, instalações
diversas para segurança do vôo, cobrem o território
nacional de norte a sul, permitindo rápidas
comunicações entre as nossas cidades, e que o país
reja procurado por emprêsas internacionais para nos
ligarem com outros povos.
O orçamento do Ministério da Aeronáutica com
uma dotação de Cr$ 7.890.124.486,00, dessa verba
83% são destinados a despesas eminentemente
civis. E' o que se vê do gráfico demonstrativo que
anexamos a estas nossas considerações.
Não precisamos assinalar outros benefícios
que nos prestam as nossas gloriosas Fôrças
Armadas. Vivem elas sob a égide de seus patronos,
– Caxias, Tamandaré, Santos Dumont, – animadas
dos mesmos propósitos de seus ilustres guias, de
bem servir à Pátria, repetimos, os feitos e os
sacrifícios, dos bravos que enchem a nossa História
e orgulham as nossas gerações.
Sr. Presidente.
O Ministério da Marinha mereceu um reparo
severo pela compra do "Minas Gerais", porta-aviões
por êle adquirido.
Sem quebra de natural reserva com que certos
assuntos, pela sua natureza devem ser tratados,
podemos adiantar que para a compra daquele
material de vôo, previu-se a cobertura da despesa
com dotações orçamentárias do Ministério da
Aeronáutica num total de Cr$ 258.000.000,00.
Antes do seu aproveitamento, impunha-se
entretanto, a fim de que se respeitasse o preceito
constitucional proibitivo de estôrno de verba, solicitar
ao Congresso Nacional que se tornasse, em parte,
sem aplicação, ao mesmo tempo concedendo crédito
adicional equivalente.
O trâmite do processo, já em fins de 1956,
não permitiu, todavia, fôsse o expediente ao
Congresso encaminhado, juntamente com a
proposta de créditos adicionais, o que deve ser feito
neste ano.
Mas,
as
dotações
orçamentárias
de
1956,
que
se
vinculariam
à
operação,

estão reservadas na conta própria, ou não foram
aplicadas.
Tôda a celeuma sôbre essa operação não tem
razão de ser. Reduz-se tão-sómente ao
retardamento havido no processo, com o qual se
regularizará a despesa.
O Senador Abelardo Jurema, aliás, no seu
aparte ao notável discurso do representante gaúcho,
situou a questão em seus reais e justos têrmos: – a
matéria é reservada, está justificada pelo interêsse
de defesa nacional.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. CUNHA MELLO: – Pois não.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Desejava que V. Exa. esclarecesse quanto à compra
dêsse porta-aviões, dois aspectos: – primeiro,
quanto custou, pois não sei se o nobre colega
declarou a importância; segundo, se obras
complementares estão nêle sendo feitas, e a quanto
orçam as despesas.
O SR. CUNHA MELLO: – Quanto ao custo, já
dei conhecimento ao Senado, no decorrer do meu
discurso. Quanto às obras complementares, não
posso informar a V. Exa. a quanto montam.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Obrigado a V. Exa. Desejei saber, porque, sob certos
aspectos, talvez eu fizesse restrições a essa
operação, que não me pareceu das mais felizes.
O SR. ABELARDO JUREMA: – O nobre
orador permite um aparte?
O SR. CUNHA MELLO: – Com todo o prazer.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Após o
discurso do nobre Senador Mem de Sá sôbre a
compra do porta-aviões "Minas Gerais" conversando
com um Oficial de Marinha, esclareceu-me S. S.ª
que as modificações a serem nêle introduzidas não
podem ser divulgadas, dada a conquista da ciência e
da técnica, a respeito das armas de Guerra. E'
segredo militar.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Perdão! Não perguntei em que consistiam essas
reformas. Inquiri apenas sôbre o orçamento
respectivo.
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O SR. CUNHA MELLO: – O aparte do nobre
Senador Kerginaldo Cavalcanti foi mais restrito. Sua
Excelência não quer saber a natureza das obras;
deseja, apenas, conhecer o custo.
Não foi corretamente informado o nobre
Senador Mem de Sá, sôbre as razões que levaram
aquêle Ministério a solicitar do Govêrno a aquisição
realizada, que não deve ser vista simplesmente no
seu aspecto financeiro, mas deve ser olhada por
outros aspectos também relevantes. Se, naquela,
pode merecer restrições, nessa, tem acêrto e
justificativa.
A
composição
das
esquadras
varia
incessantemente, de acôrdo com a evolução técnica
da construção naval, das novas armas que surgem
todos os dias, das necessidades estratégicas de
cada país e dos novos procedimentos de tática
naval, ligada em particular ao emprêgo das armas
postas à sua disposição.
Eis por que temos assistido a uma constante
mutação das Esquadras mundiais, ensejando à
constituição de grandes frotas encouraçadas, de
composições submarinas e, também, na atualidade,
ao surgimento dos navios aerodromos.
Hoje, são essas unidades consideradas como
verdadeiro núcleo de tôda e qualquer fôrça naval
equilibrada.
Os progressos da aviação em tôdas as
modalidades que entram na composição das fôrças
de combate, conduziram à convicção de que não
será normalmente possível nenhuma operação naval
sem o concurso da aviação naval.
Como aviação naval se tem aquela que é posta
à disposição do comando naval para integrar as
fôrças navais e com elas operar ininterruptamente,
sob o seu comando direto e imediato.
E isto só se tornará possível com a presença
da aviação embarcada ou, noutros têrmos com
navios aeródromos como parte integrante da
composição das esquadras, ou das fôrças navais em
operações.
Êste conceito é geral e praticado por tôdas as
Nações seja qual fôr a modalidade estratégica,
seja visando a defesa de sua integridade, como
será o nosso caso, seja objetivando operações

ofensivas, como é do propósito das Nações que
entendem intervir nos destinos do Mundo.
O aparecimento das armas atômicas, o
extraordinário desenvolvimento dado à eletrônica no
terreno militar, os projéteis dirigidos, o emprêgo cada
vez mais generalizado dos foguetes, cujo alcance
atinge a distâncias extremamente elevadas, ao lado
da utilização da energia nuclear na propulsão dos
navios, notadamente dos submarinos, dando-lhes
características táticas que decuplicaram suas
possibilidades na campanha contra o tráfego
marítimo, vieram trazer enormes alterações na
estrategia das Nações.
Conseqüentemente
modificaram-se
os
métodos até então adotados para o emprêgo
das armas, dando mais relêvo a algumas, entre
as quais avulta o porta-aviões, considerado
elemento essencial na luta anti-submarina e na
proteção a longa distância do litoral, agora ao
alcance dos projéteis, dirigidos ou não, lançados
por submarinos, por navios de superfície ou pelos
aviões transportados pelos navios aeródromos
inimigos.
As zonas marítimas que constituem perigo
para a segurança nacional alargaram-se, assim, de
forma considerável, exigindo uma presença muito
mais dilatada sempre que se quiser assegurar
proteção, mais ou menos eficaz, contra a intromissão
do inimigo, capaz de atuar ofensivamente e com
armas extraordinàriamente poderosas, muito fora do
alcance de todos os engenhos de defesa situados,
ou baseados, sôbre o litoral.
A "defesa nacional" não é assunto de arbítrio
de quem quer que seja: é um imperativo impôsto
pelo destino. As suas responsabilidades estão
indissolúvelmente vinculadas ao valor dos interêsses
materiais em jôgo.
Êstes, por seu turno, são uma função do
desenvolvimento do país, de suas indústrias, de seu
comércio, da importância de suas linhas marítimas
de comunicações em relação à vida da população e
à conduta de possíveis operações de guerra, das
necessidades lojísticas nacionais e finalmente da
posição da Nação em face aos compromissos
assumidos
para
a
manutenção
dos
tra-
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tados aos quais se ache ligada, seja por interêsse
próprio, seja por interêsse comum, a muitas outras
Nações a ela virtualmente associadas.
O Brasil já ultrapassou a fase de país satélite:
tem vida própria e sua posição na política mundial
assume, dia a dia, maiores proporções; com o correr
do tempo, mais ràpidamente talvez do que o
suponhamos, em breve será a nossa Pátria uma das
maiores Nações do Mundo. Seus recursos, sua
população que cresce vertiginosamente, tanto como
sua excepcional posição geográfica, a cavaleiro de
tôdas as rotas marítimas do Atlântico Sul lhe dão
espacial relêvo em tudo aquilo que se relaciona com
a defesa da civilização ocidental e dos princípios
democráticos que adotamos na eventualidade de um
conflito que pode não ocorrer, mas que pode
acontecer, com a perspectiva de uma luta de
destruição que obrigará a mobilização de todos os
recursos, para minorar as conseqüências trágicas
que promete.
O Brasil é uma Nação marítima por excelência;
o pilar mestre de sua defesa está no mar, porque só
daí podem partir os golpes capazes de escravizá-lo;
não temos nenhuma probabilidade de lutas
continentais, porque somos fraternalmente unidos a
todos os nossos vizinhos; com êles temos interêsses
comuns, cada vez mais estreitos e com êles nos
associamos tendo em vista a defesa conjunta do
Hemisfério, em particular do Oceano Atlântico.
Mas, ainda assim, se por uma reviravolta do
destino nos vissemos envolvidos em uma luta dessa
natureza, seria ainda o mar o veículo imprescindível
à conquista da vitória.
Associando-se ao grupo de Nações anticomunistas, o Brasil assumiu responsabilidades
extremamente elevadas e passou a correr os riscos
iminentes que a tôdas assoberbará no dia fatal do
desencadeamento da guerra que vai decidir dos
destinos da humanidade. Estas responsabilidades se
traduzem na defesa do tráfego marítimo do Atlântico
Sul e do litoral imenso que vai do Cabo Norte ao
Chui, em uma extensão de cêrca de nove mil
quilômetros. Aí reside tôda a razão de ser da
existência de um poder naval adequado às vulto-

sas responsabilidades assumidas pela Nação, e a
serem cumpridas pela Marinha.
Já participamos de duas grandes guerras, nas
quais corremos grandes riscos. Dêsses riscos a
própria Nação não tomou conhecimento, porque a
sorte das armas nos sorriu. Tratando-se, porém, de
guerras marítimas, a deficiência de nosso poder
naval traduziu-se pela perda quase imediata de
maior parte de nossa Marinha Mercante, sendo
nossos barcos afundados por deficiência quase
absoluta de meios de defesa. A situação só pode ser
contornada, assegurando-se proteção aos comboios
marítimos, quando à nossa disposição, em nossos
portos, uma grande esquadra, graças à qual
associada às nossas minguadas mas heróicas fôrças
navais, podemos manter a vida da Nação e impedir
que a fome e a desolação se instalasse em nossas
terras.
Mas esta situação de Nação protegida tem
muitos inconvenientes e não se coaduna com a
importância de um país como o Brasil.
Ela acarreta ônus morais difíceis de suportar.
Somos emancipados e temos o dever iniludível de
cuidarmos nós mesmos de nossa defesa, tanto mais
que não sabemos nunca as voltas dos caminhos do
mundo e não podemos, por isso mesmo, prever qual
será, no futuro, a nossa posição no concêrto das
Nações.
Ao Ministério da Marinha, através de seus
órgãos técnicos concentrados no Estado-Maior da
Armada, cabe precìpuamente, a tarefa de organizar
a defesa naval.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. CUNHA MELLO: – Com muito prazer.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Em
equipamentos de Marinha estamos, realmente,
desaparelhados. Não dispomos de uma fôrça naval à
altura das possibilidades do nosso País. Acredito
mesmo que, hoje sob certos aspectos, nos
encontramos em inferioridade àquela Marinha que
tivemos em 1914. Se alguma coisa é de reclamar,
é que nossa potencialidade naval se torne mais
forte e poderosa. Precisamos de um Brasil
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armado, para nos defender. Os olhos dos que vêem
nossa terra são muito grandes e muito compridos.
O SR. CUNHA MELLO: – Muito agradeço, o
aparte de V. Exa., preciosa colaboração ao meu
discurso.
Cabe-lhe indicar quais os meios que lhe
parecem mais eficazes e adequados para que ela
seja eficiente no momento preciso e que os gastos
feitos com o seu aparelhamento possam
corresponder
aos
sacrifícios
da
Nação,
representados pelas elevadas somas absorvidas na
composição e no adestramento de suas fôrças
navais e aeronavais.
Na fixação de qual deva ser a composição das
fôrças aeronavais não é necessária a audiência do
Congresso, porque se trata de assuntos técnicos e
de caráter altamente secretos de competência do
Executivo.
Queremos crer, entretanto, que o Ministro
responsável prestará, quando lhe fôr reclamado os
mais amplos esclarecimentos a qualquer das Casas
do Congresso.
Quem observar cuidadosamente um simples
mapa geográfico e atentar para a situação do Brasil
e de sua frente marítima, quem imaginar quais serão
as responsabilidades que lhe caberão, além das que
já naturalmente lhe estão atribuídas no dia em que,
irrompendo um novo conflito mundial, as rotas do
Suez e do Panamá forem fechadas, fazendo
convergir todo o tráfego marítimo do Pacífico, e do
Índico para o Atlântico Sul através do estreito de
Magalhães, do Cabo Horn e do Cabo da Bôa
Esperança, tornando o Brasil ponto obrigatório de
reabastecimento a um número elevadíssimo de
navios, dos quais dependerá a vida de tôdas as
Nações democráticas, há de realmente compreender
qual a importância da existência de um poder naval
capaz de dar, senão total proteção, pelo menos uma
ajuda substancial à cobertura dessa imensa caudal
da qual, depende também, a própria vida de nossa
população.
Problemas
dessa
natureza
não
são
geralmente considerados pela maioria dos nossos
homens públicos, porque escapam bastante de suas
naturais atividades.
Nós
legisladores,
porém,
a
quem
cabe a responsabilidade principal de da

ao Executivo os meios adequados para defender o
país, a êles não podemos ficar alheios. Ao
contrário a êles devemos associar-nos e
compreendê-los para que a responsabilidade
que nos cabe fique ressalvada, e possamos,
em sã consciência, resolver sôbre tão magnos
assuntos.
Mas, como se não fôsse suficiente essa
situação para justificar a concessão de certos meios
para a composição de nossa fôrça naval, é preciso
considerar que com o emprêgo da energia atômica
na propulsão dos submarinos, ficariam muito
ampliadas suas possibilidades de atacar, e isto
acarretou, como conseqüência, a necessidade
imperiosa de ampliar os setores de defesa dos
comboios, coisa que não se pode fazer sem o
emprêgo de um elevado número de embarcações
apropriadas.
Entretanto, o emprêgo da aviação embarcada
na proteção aos comboios, seja por meio de aviões,
seja por meio de helicópteros, traz uma ajuda
substancial e permite diminuir sensivelmente o
número de navios de proteção dadas as particulares
possibilidades daqueles aparelhos, cujo campo
visual é naturalmente muito elevado.
A necessidade de exercer um patrulhamento a
grandes distâncias do litoral, para prevenir a
aproximação de forças capazes de lançar
teleguiados ou foguetes de grande poder explosivo,
indica claramente tarefas que não poderiam
ser realizadas sem e existência de navios
aeródromos e da aviação embarcada, cuja utilidade
cada dia mais se afirma a ponto de torná-los
indispensaveis.
Foram essas considerações que levaram o
Ministério da Marinha a solicitar, desde 1952, a
introdução dos porta-aviões na composição da nossa
Esquadra.
Não o fêz por fantasia ou megalomania, mas
sim por uma necessidade imperiosa, como início de
uma maior preparação, quando se tornar evidente
que não podemos mais deixar de parte os interêsses
de nossa defesa marítima, que são os da própria
sobrevivência do país.
Gestões
foram
entabuladas
com
o
Govêrno dos Estados Unidos, sem solução
definitiva,
não
logrando
êxito.
Não
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nos convinha ficar sempre na dependência da fôrça
naval americana.
Torna-se interessante historiar a compra
dêsse porta-aviões, para que fique o Senado
devidamente informado sôbre tudo o que ocorreu.
Em 1945 o Almirantado Britânico, por
intermédio do seu Adido Naval, no Brasil, informou
ao Ministério da Marinha que havia decidido pôr à
venda os cascos de três porta-aviões da classe
"Leviathan", cuja conclusão fôra suspensa ao
terminar a guerra (15-3-45), e prestou tôdas as
informações precisas para que os navios pudessem
ser concluídos pelas firmas que os haviam iniciado.
O assunto estava em estudo quando
sobreveio a mudança de Govêrno, dêle não se
tratando mais até os primeiros meses de 1956,
quando o Adido Naval da Grã Bretanha voltou a
informar ao Estado-Maior da Armada sôbre a
disponibilidade de um porta-aviões da classe
"Ocean", o "Vengeance", que havia operado com a
Marinha australiana e era agora restituído à
Inglaterra em virtude da entrada em serviço de novos
porta-aviões construídos para a Austrália.
Em 13 de agôsto de 1954 o Adido Naval inglês
transmitia ao nosso Estado-Maior a autorização do
Almirantado britânico para a cessão do porta-aviões
em causa, ao preço de libra 1.100.000,
acrescentando que o navio precisaria de uma
recomposição avaliada em libra-1.500.000, coisa
compreensível por que abrange a substituição de
muitos equipamentos e a modernização de outros
cuja instalação é necessária nos modernos navios
dessa classe.
Assim, pelo preço de um milhão e cem mil
libras foi o navio adquirido diretamente ao
Almirantado britânico, seja, ao câmbio livre médio,
220 mil contos e não os três e meio milhões
de contos assinalados pelo ilustre Senador Mem de
Sá.
Mas se a êsse valor se acrescentar
mais dois milhões de libras, em que provàvelmente
importará a modernização do navio, chegaremos
a um total aproximado de 3,5 milhões
de libras, digamos quatro milhões, que, ao
câmbio livre, representam oitocentos milhões
de
cruzeiros,
soma
muitíssimo
distante

dos três e meio bilhões anunciados pelo Senador
Mem de Sá.
Para que o Senado faça uma idéia do quanto
foi conveniente o preço desta compra, que virá dotar
a Marinha de um elemento essencial e indepensável
a suas operações, vamos reproduzir abaixo alguns
preços dos porta-aviões existentes, em serviço, ou
em construção avançada:
Inglaterra:
Ark Royal...................................
Hermes......................................
Eagle.........................................
(Atual Minas Gerais)
Vengeance................................
Estados Unidos:
Forrestal 280.000.00
Cr$ ou..................................
Enterprise..................................

21.428.000
10.341.000
15.795.000

£
£
£

15.000.000

£

90.000.000
10.000.000

£
£

Os preços indicados acima não incluem o
armamento nem o equipamento aéreo.
Sôbre as condições do navio basta dizer que a
Holanda adquiriu um irmão gêmeo do "Minas
Gerais". Mandou remodelá-lo nos estaleiros de
Roterdam enquanto a França adquiriu outro, o
"Arromanches", o qual após prestar excelentes
serviços no Mediterrâneo, inclusive por ocasião do
conflito de Suez, foi entregue aos estaleiros para
remodelação e instalação do "angle deck", sistema
de convés que permite o emprêgo mais seguro e
mais rápido dos aviões a jato propulsão.
Êsse navio, que estêve incorporado às fôrças
navais da NATO, recebeu das autoridades navais
francesas os mais entusiásticos elogios, pela
robustez, qualidades de manobra e divisão interna.
E' evidente que a posse de um único portaaviões não vai resolver totalmente o problema naval
do Brasil, mas virá permitir o adestramento de nossa
Marinha e da fôrça aéreo-naval, nos modernos
métodos de luta no mar e muito contribuirá para que
o futuro não nos encontre em um estágio de preparo
há muito ultrapassado pelas Marinhas eficiente e
bem organizadas. Servirá também de escola.
Muito se tem propalado a respeito
de porta-aviões e, sobretudo nós os lei-
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gos, comumente emitimos opiniões desfavoráveis a
essa classe de navios.
O fortalecimento de nossas Fôrças Armadas é,
um só tempo, um imperativo de nossa segurança
interna e do nosso continente.
Ademais estamos ligados por compromissos
vários às nações ocidentais com a responsabilidade
duma aliança pertencendo à Junta Interamericana de
Defesa.
Não podemos faltar a tais compromissos,
porque de qualquer forma êles representam, no
presente e para o futuro, a nossa própria segurança.
O Brasil é uma nação duma grande extensão
de costas marítimas.
A decadência do nosso Poder Naval poderá
importar na sua ruína e na sua destruição.
Sr. Presidente, há ainda, no discurso do
Senhor Senador Mem de Sá, todo de censuras ao
Govêrno nos diferentes setores de suas atividades,
as afirmações tocantes à construção da nossa nova
capital – Brasília.
Sr. Presidente, a idéia da transferência de
nossa capital remonta quase a dois séculos.
Pode-se dizer que, embora justificada e analisada
por motivos diferentes, ela data de 1789. Já
a defendiam os inconfidentes. Razões de ordem
estratégica, política, econômica, financeira e
social podem justificar a edificação de Brasília.
Se as razões de ordem estratégica perderam
sua autoridade, as de ordem econômica superam
tôdas as demais. Adormecida há mais de meio
século, a idéia ressurgiu com o impulso, com
a capacidade realizadora do atual Govêrno.
Aos trabalhos da Missão Cruls, outros se juntaram,
de ilustres brasileiros, entre os quais o dos
Generais Djalma Coelho, Caiado de Castro e José
Pessoa.
Brasília não é sòmente uma afirmação técnica.
Tem um sentido amplo, largo, sonoro, de
ressonância, de positividade racial.
Significa no século XX a realização duma obra
antípoda da colonização dos bandeirantes.
Muito se tem dito, muito se tem declarado
quanto às razões, inúmeras razões, da mudança da
capital brasileira para o planalto goiano.

Todos os aspectos dessa mudança já foram
discriminados, debatidos e expostos.
Em 1892, a Missão Cruls cumpriu,
destacadamente, o seu dever.
Fê-lo com um profundo critério científico, que
se aliou, é justo consignar, ao fervor patriótico dos
seus missionários oficiais.
Eram, então, os caminhos árduos e duros.
As comunicações inexistentes. Os indicativos
da paisagem, ásperos e perdidos. As pontas de
mulas venciam as covancas.
Arrostavam as covancas. Enfrentavam o
gentio, ainda presente e hostil. Não raro, lutavam
sangrentamente.
A Missão Cruls levou a cabo uma obra ingente
e inesquecível.
No entanto, é fato notório que tôdas as
grandes potências navais estão intensificando a
construção de navios aeródromos e de navios portahelicópteros. Muitos de elevadíssima tonelagem e de
preços espetaculares, contrastando êste fato com o
abandono definitivo da construção dos navios
encouraçados.
O assunto fica assim perfeitamente esclarecido.
Não é demais que se aproveite a oportunidade
para enaltecer a obra gigantesca que está sendo
executada pela Marinha no preparo da infraestrutura
de sua organização, construindo importantes Bases
navais em vários Estados da União, ampliando
portos, melhorando as condições de navegação do
litoral com extensos balizamentos, construindo cartas
geográficas que abrem novos caminhos à navegação
comercial, como sucedeu com o levantamento e
balisamento do braço norte do Rio Amazonas,
trabalhos importantíssimos, sem os quais não teria
sido possível a exploração dos produtos de
mineração do Território do Amapá e a exportação de
centenas de milhares de toneladas de manganês,
trazendo muitos milhões de dólares à nossa balança
comercial.
A construção dessas Bases, complementadas
pela de novas Escolas de Aprendizes Marinheiros e
Centros de Instrução, além de representar a inversão
de capitais vultosos nos Estados, dando farta mão
de obra os seus desempregados, traz imensos be-
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nefícios, desafogando as intalações comerciais dos
portos, que não mais serão ocupados por unidades
navais, e concorrendo com as possibilidades
industriais de suas instalações para solucionar
problemas que dificultavam a própria administração
pública.
Basta-nos citar o caso da Cidade de Belém
que está sendo parcialmente iluminada pelas usinas
geradoras da Base Naval de Val-de-Cães. Os seus
navios transportes, ùltimamente adquiridos estão a
serviço de nossa escassa Marinha Mercante.
No serviço de saúde, fartamente estendido
pela Marinha a todos os Estados, como na
colaboração para a repressão do contrabando, a
Marinha vem prestando serviços inestimáveis à
Nação, tornando-se credora de nossa ajuda para que
dia a dia mais se desenvolva.
Na obra silenciosa de bem servir à Pátria, a
Marinha não mede sacrifícios. Nunca trabalha em
benefício próprio, senão do aprimoramento de seus
meios para poder estar sempre alerta na defesa do
Brasil.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Lembro ao nobre orador de que falta
apenas um minuto para o término da hora do
Expediente.
O SR. NEVES DA ROCHA (pela ordem): –
Sr. Presidente, pediria a V. Exa. consultasse a Casa
sôbre se consente na prorrogação da hora do
Expediente, a fim de que o nobre Senador Cunha
Mello possa terminar o brilhante discurso que vem
proferindo.
O SR. PRESIDENTE: – O nobre Senador
Neves da Rocha requer à Mesa consulte a Casa
sôbre se consente na prorrogação da hora do
Expediente, a fim de que o nobre Senador prossiga
nas suas considerações.
Os Srs, Senadores que aprovam o
requerimento, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Está aprovado.
Continua com a palavra o nobre Senador
Cunha Mello.
O SR. CUNHA MELLO: – Cordialmente
agradeço ao meu companheiro de bancada, Senador
Neves da Rocha, e ao Senado, tão tradicional, tão
useiro e vezeiro nessas generosidades e defe-

rências para com os seus membros.
Ainda agora, nenhum outro local deveria ser
escolhido para futuro – Distrito Federal –, fora das
rechãs que êle divisou em 1892.
Nêle, sim, estaremos ao alcance das fronteiras
mais remotas, em linhas regulares de vôo.
Perlustraremos os caudais mais firmes das
três bacias que se confluenciam no maciço central
do Brasil – a platina, a sanfranciscana e a
amazônica.
Dali, poderemos escutar melhor os anseios da
nacionalidade matuta, do país ligado à terra,
formando-lhe
uma
reserva
inesgotável
de
camponeses agricultores.
Dali, tornaremos conta da virgindade dos
nossos Iimites, alguns ignorantes de pés humanos,
até hoje, com a vigilância que a Fôrça Aérea impõe
pelo seu grande poderio.
Sentiremos até o palpitar das entranhas da
Pátria, no que ela pode dinamizar na sua vitalidade
quase intocada.
Estabeleceremos o bloqueio espontâneo do
Govêrno da República, livrando-o das ingerências
naturais de uma cidade tentacular, do desconchavo
de uma hospedagem que se vai tornando inoportuna
para ambas as partes, dos desencontros e
desvantagens advindos para a própria administração
municipal, com a presença nesta cidade do Govêrno
Federal e seu agigantado corpo burocrático.
Ali, teremos a emancipação sonhada para o
próprio Presidente da República que, em tôdas as
épocas, teve sempre de atentar para os problemas
federais e municipais, tão conjugados estão ambos
no setor carioca.
Ali, do ponto de vista estratégico de
comunicações
militares,
estaremos
numa
centralização inteligente, ligados a quase todos os
Estados, onde se cediam unidades poderosas do
Exército, e com atenções proveitosas para as bases
aéreas, componentes da estrutura celular de defesa
da própria nacionalidade.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. CUNHA MELLO: – Com prazer.
O SR. ABELARDO JUREMA: – V. Exa.
falou
muito
bem
sôbre
o
sentido
de
unidade que Brasília prepara para a fisio-
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nomia brasileira. Até me lembro do livro do General
Couto de Magalhães, quando nos narra a dificuldade
por que passou para vir do Norte ao Sul, pelo
Tocantins e Araguaia, colocando seu barco nos
ombros dos seus homens para levá-lo até o Paraná
e sair na Bacia Platina. Vê V. Exa. que êsse sonho já
vai entrando na realidade, quando Brasília
representar, realmente, o centro de tôdas as
comunicações brasileiras, ligando Norte a Sul, Leste
a Oeste.
O SR. CUNHA MELLO: – Obrigado a V.
Exa.
Ali, enfim, começaremos corajosamente a
realizar, pela primeira vez em nosso país, o
pioneirismo que se converteu, ao norte, na vitória da
grande Nação americana.
O pioneirismo que se fixa, que arrasta
multidões vocacionadas à vida dos planaltos que
planta raízes familiares como as árvores, que se
constitui em núcleo, depois em tecido social e, em
seguida, na grande trama urbana e rural de que vive
a Pátria.
O pioneirismo que nos faltou, à época da
aventura, quando a ponta de lança da civilização
entrava na selva a serviço de El-Rei e da cobiça
pessoal,
rompendo
macegas,
destravando
escopetas, varando caxambus e araxás para
saquear o solo ou o índio, carreando para o reino
tudo que encontrava.
Descobriu-se um país assim. E' verde. Mas a
descoberta não foi proveitosa. Retornando dos
sertões, o bandeirante construía a vida no litoral, ou
em confluências fáceis abandonando os gerais à
própria sorte.
Goiânia é um exemplo de nossa afirmação.
No rastro de Anhanguera, só modernamente
se constituiu uma pequena cidade, planejada,
estilizada, construída por arquitetos de nomeada.
E' o que está o Govêrno a porfiar em Brasília.
Outro exemplo é Belo Horizonte. Também na
rota das bandeiras, também sôbre terreno conhecido
pelos desbravadores só recentemente se erigiu uma
cidade. Uma das belas cidades do Brasil.

O plano é antigo. O desejo é remoto. Não é de
hoje a vontade de construir a nossa nova capital.
Vamos ter notícias dêsse plano, dêsse desejo, dessa
vontade, já com os inconfidentes em 1769.
Por que ver-se, nessa meta do atual Govêrno,
sòmente o dinheiro, que se deve destinar, que se
votará para torná-la uma realidade radiosa para o
país?
Ao
espírito
bandeirante,
isso
seria
interessante.
Ao pioneirismo isso será um imperativo de
brasilidade. Não se trata duma aventura sem
conseqüências, de um rasgo demagógico e
inoperante. De resto, essa iniciativa, já podemos
dizer, essa realização, de acôrdo com os planos do
Govêrno, a obra é auto-financiável, tem a garantí-Ia
o produto da venda dos lotes de terrenos da cidade
aos que, de futuro, vierem a habitá-Ia.
Não se trata de um ato puramente artificioso,
pois a estilização da cidade está entregue à
proficiência do professor Lúcio Costa, de indiscutível
projeção nacional e internacional.
Não se trata de uma tentativa inoportuna ou
falaz, visto como o ilustre e digno patrício Marechal
José Pessoa coligiu todos os dados necessários, fêz
todos os cálculos imprescindíveis, reuniu e
compendiou as informações mais aceitáveis,
consolidando um plano que se organizou, que se
transformou, com êxito no plano piloto de Brasília.
O pioneirismo moderno foi idealizado com
plena aprovação da ciência e da arte.
O ambiente para a recepção dos peregrinos
de um – Mayflower – idealista está sendo executado
com a eficiência de quem deseja, de fato, como o
Exmo. Sr. Presidente Juscelino Kubitschek, deixar,
para o seu Pais, uma capital que represente o que
nós possuimos de mais belo, de mais tradicional em
espírito, de mais moderno em realização, de mais
inteligente e de mais útil para o futuro da
nacionalidade.
Não faremos o bandeirismo, que nos povoou o
litoral, que nos criou o problema do gigantismo
superficial.
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Não faremos o bandeirismo que nos
acorrentou à orla marítima e nos colocou de costas
para os sertões e os agrestes.
Faremos sim o pioneirismo de melhor
brasilidade.
Faremos
agrupar-nos,
com
segurança
densidade, nas bordas do "hinterland", nos limites da
selvatiqueza, vendo, muito próximo – Roncador –
uma das raras regiões do País, povoada de
selvícolas.
O SR. ABELARDO JUREMA: – O livro de
Viana Moog, "Bandeirantes e Pioneiros", traça um
confronto entre a civilização do Brasil e a dos
Estados Unidos. Através de suas páginas de
erudição, podemos sentir quanto Vossa Excelência
interpreta, perfeitamente ajustado à realidade
brasileira, o problema da colonização em nosso País
e da fixação do homem ao solo. A obra do
bandeirante foi, realmente, de grande ajuda para o
desenvolvimento do Brasil. Não conseguiu,
entretanto, fixar o homem à gleba. Agora, o
Presidente da República está levando para o interior
aquilo que deveríamos ter levado há muito tempo: os
elementos
necessários
à
construção
e
desenvolvimento de uma civilização no "hinterland".
Vossa Excelência reflete sociològicamente, com tôda
a cultura e inteligência que lhe são peculiares.
O SR. CUNHA MELLO: – Obrigado a V. Exa.
Aproveitaremos as grandes cordas dágua,
como o Tocantins e o Araguaia. Poderemos ajudar
melhor o desenvolvimento da Amazônia.
Dinamizaremos os campos criatórios de Goiás
e de Mato Grosso, multiplicando os seus rebanhos
pelo ar, ou pelas ferrovias que virão, as regiões
amazônicas ainda primárias no capítulo alimentar
carnívoro.
Brasília marcará um núcleo dum convescote
humano definitivo que, à sombra do Govêrno
Federal,, irá constituir-se numa elite de pensamento
social e político, orientando o País do altiplano
cristalino.
O SR. COIMBRA BUENO: – Permite V. Exa.
um aparte?

O SR. CUNHA MELLO: – Com todo o prazer.
O SR. COIMBRA BUENO: – Ouço, com a
maior atenção, o discurso de V. Exa., no qual
historia os problemas de Brasília, fixando,
sobretudo, o aspecto populacional da nova Capital.
Considero
a
realização
iniludìvelmente
vitoriosa.
Encarados
êsses
problemas
sob
seus prismas fundamentais, diria que as
últimas pinceladas estão sendo dadas e a
cidade pode ser considerada obra definitiva.
As primeiras pinceladas foram a localização,
a desapropriação das áreas, a construção de
uma
via
de
acesso,
asfaltada,
ligando
quatro estradas de ferro à nova Capital, os
projetos de urbanização e a proteção das
áreas vizinhas. Com êsses cinco itens, a
mudança está assegurada e já podemos proclamar
a vitória do Govêrno brasileiro. Conclamamos
quantos criticam a obra a que só o façam
depois de uma visita a Brasília. Ainda ontem,
os jornais anunciram que nova emprêsa de
aviação ligará Goiânia ao Rio de Janeiro e São Paulo
em apenas três horas. Não há motivo, portanto, para
críticas da parte de quantos ainda se deram ao
trabalho de visitar o local da futura sede do Govêrno.
O SR. CUNHA MELLO: – Muito obrigado a V.
Exa., cujo nome, pela bravura cívica e alto
sentimento de brasilidade, já está incorporado à
história de Brasília.
O SR. COIMBRA BUENO: – Muito obrigado!
O SR. CUNHA MELLO: – Sempre, em tôdas
as épocas, se cogitou e se lutou pela concretização
de uma transferência da Capital do Brasil para o
interior.
Homens da mais diversa responsabilidade, de
incontestável valor, há muito, se batem por essa
idéia, renovando-a, fecundando-a, com o seu
idealismo e a sua cultura.
Até hoje, ninguém ousou fazê-la passar dum
desejo, dum sonho, dum propósito.
O Sr. Juscelino Kubitschek enfrentou
a timidez dos que não têm capacidade
de
realizar,
dos
que
não
fazem
nada
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e criticam tudo, a tenacidade dos que lhe
fazem oposição sistemática. Dos que vêem,
em Brasília, apenas o aspecto financeiro e não
os proveitos econômicos e sociais de sua
construção.
Há muito se diz que, apesar de necessária a
nova Capital para o Brasil, não poderíamos construíla por motivos óbvios de periculosidade financeira,
sobretudo no momento atual.
Nunca teríamos uma capital centralizada,
se um Presidente da República não tomasse
e
peito,
corajosamente,
tão
louvável
empreendimento.
Mas,
êsse
empreendimento
está
a
ser executado, vai ultimar-se pelas próprias
fôrças.
Terá em si mesmo, no valor automático de
suas glebas, o segrêdo de sua auto-suficiência.
Além disso, as vantagens que advirão para o
Brasil, em geral, do ato de transferência de nossa
Capital darão futuramente ao Sr. Juscelino
Kubitschek um título de sabedoria política e de
benemerência nacional.
Alguém teria que suportar os ônus da
descrença dos outros, com os ataques intencionais
da oposição, com os propósitos obstrucionistas
que desde os primeiros passos da República,
sempre sofreu a idéia da transferência de nossa
capital.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. CUNHA MELLO: – Com todo o prazer.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Desculpe-me
interromper as palavras de V. Exa., é apenas para
declarar que a obra de Brasília lembra a Petrobrás.
Quando começamos a criar essa grande instituição
que é hoje orgulho do Brasil, havia essa descrença.
Atualmente ninguém pode, sequer, arranhar a
Petrobrás. A obra que o Presidente Juscelino
Kubitschek plantou em Brasília, não há Govêrno que
a faça parar. O povo a realizará sòzinho tais os
marcos que já lá se encontraram.
O SR. CUNHA MELLO: – A Petrobrás, a
Hidrelétrica do São Francisco, Brasília....

O SR. ABELARDO JUREMA: – E Volta
Redonda.
O SR. CUNHA MELLO: – ...são as maiores
obras dêstes últimos quinze anos.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Diz bem V.
Exa.
O SR. CUNHA MELLO: – Se ninguém
iniciasse a obra, ficaria tudo no papel, e, daqui a um
milênio, os cronistas da época registrariam,
deplorando a covardia moral e a inércia dos nossos
governos.
Por todos os títulos, é magnífica a iniciativa do
Presidente da República. Por tôdas as formas é
louvável, mesmo com a crise que nos assoberba.
Essa crise diminuirá com a construção da nossa
nova capital.
Desobstruir-se-á o Rio de Janeiro, a sofrer de
asfixia populacional, de falta de serviços para o
crescimento tão rápido de sua demografia. Da sua
falta dágua, de telefones, de transportes, e, até de
luz.
Terá o Rio de Janeiro a sua ambicionada
autonomia.
Dar-se-á ao Govêrno Federal um ambiente
propício ao trabalho sereno e profícuo, sem as
influências, quase sempre, de má e inoperante
política.
Socialmente, terá o Brasil o início de uma
solução de um grave problema: o da evasão dos
campos goianos, legiões de trabalhadores, que se
vão integrar na vida proveitosa das fazendas
circunvizinhas da futura capital.
O SR. ABELARDO JUREMA: – Dá Vossa
Excelência licença para ligeira interrupção às
brilhantes palavras que está proferindo?
O SR. CUNHA MELLO: – Com todo o prazer.
O SR. ABELARDO JUREMA: – O Presidente
da República, em Brasília, será, realmente, o Chefe
da Nação, não o Prefeito do Distrito Federal, tratando
de greves de estudantes, de problemas de
administração municipal, que devem ser resolvidos
sem afetar e autoridade do Govêrno. Já se
diz que uma greve de estudantes inquieta e
abala o próprio regime. Em Brasília, estará êle à
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margem dêsses acontecimentos pertinentes à vida
de cada localidade.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Permite o nobre
orador um aparte?
O SR. CUNHA MELLO: – Com muito prazer.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Brasília, de fato,
é obra de pioneirismo. É preciso que todos os
brasileiros considerem que êsse empreendimento irá
desenvolver extraordinàriamente, as regiões que
confinam com os três grandes Estados brasileiros:
Goiás, Mato Grosso e Pará. E' o cerne da Pátria que
ali está e que se converterá, em futuro próximo, no
cerne da nacionalidade.
O SR. NEVES DA ROCHA: – Permite o nobre
orador um aparte?
O SR. CUNHA MELLO: – Ouvirei V. Exa. com
todo o prazer.
O SR. NEVES DA ROCHA: – Aos Estados
que acaba de mencionar o eminente colega,
Senador Pedro Ludovico, em seu aparte, incorporará
a Bahia que será diretamente ligada a Brasília. Há
poucos dias, tive oportunidade de relatar projeto de
autoria de elemento da bancada baiana que
determina, exatamente, a ligação de Brasília ao
Oceano, através de importante e interessantíssima
via de comunicação a terminar no Pôrto de
Carapinho, na baía de Maraú, no meu Estado. Em
1861, o grande Almirante francês Ernest Mouchez,
ao fazer o levantamento hidrográfico das nossas
costas, declarou ser o Pôrto de Carapinho, no futuro,
dos mais interessantes, talvez mesmo de todo o
norte do País, com exclusão do da Baía de todos os
Santos. Não sou daqueles brasileiros que ainda
descrêem da construção de Brasília. Ao contrário;
sou dos que nela acreditam, para breve tempo. Aliás,
muitos dos nossos patrícios já estão convictos de
que a nova Capital da República no planalto de
Goiás não é mais sonho; e, interessados em ver
êsse ideal realizado procuram ligar Brasília através
de vias férreas, estradas de rodagem e outros meios
de transporte, não só aos Estados mais importantes
da Federação, como aos principais portos de mar.
Essa ligação contribuirá para o maior
desenvolvimento e progresso do País, ajudando-o o
ser uma grande Nação.

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Permite o nobre
orador um contraparte. Não citei o Estado da Bahia,
por ser êle bastante populoso. Sei, entretanto, que
aquela unidade federativa sentirá o progresso da
instalação de Brasília com maior intensidade que
qualquer dos Estados por mim referidos. Mencionei,
propositadamente,
Goiás,
Mato
Grosso
e
Pará por serem muito grandes e ainda bastante
despovoados.
O SR. COIMBRA BUENO: – Permite o nobre
orador, contrapartear o nobre Senador Neves da
Rocha. Sempre será interessante, nos próximos
debates do Parlamento, sôbre a futura Capital,
ressaltar a posição dos demais Estados, sobretudo
do Norte e do Nordeste, como, no caso, a da Bahia.
Pela primeira vez, assistimos a êsse interêsse do
Congresso no sentido de dar a Brasília, podemos
dizer nos seus primórdios, verbas e dotações que lhe
assegurem situação diversa da que secularmente
aflige os Governos locais, federais e municipais. A
simples eclosão de Brasília já provoca, no seu
segundo ano de instalação, digamos assim,
iniciativas visando ligá-la a todos os pontos do País,
o que vem ao encontro dos interêsses de regiões
pioneiras como Bahia, Pernambuco, Pará, Mato
Grosso, enfim, a totalidade das Unidades federativas
brasileiras.
O SR. CUNHA MELLO: – Agradeço a
preciosa colaboração dos nobres colegas, ao meu
discurso.
O SR. NEVES DA ROCHA: – Pediria ao nobre
orador me concedesse mais um minuto, para
esclarecimento. A ligação a que me referi é
importantíssima. Não só unirá um dos grandes
portos futuros do meu Estado a Brasília, como,
também, o grande vale da Rio São Francisco à futura
Capital e ao Atlântico. O projeto que citei tem o
seguinte traçado: Campinho, Ubaitaba, Jiquié,
Contendas, no Estado da Bahia, Manga, já às
margens do São Francisco, Rio Verde, Formosa e
Brasília. Verifica, portanto, V. Exa. quanto será
interessante a ligação de Brasília ao litoral através
dessa grande ferrovia.
O SR. CUNHA MELLO: – Muito agradeço
mais este esclarecimento.

– 976 –
A hinterlândia goiana terá um excelente influxo
de progresso e os próprios centros urbanos
gigantescos do País – o Rio e São Paulo – perderão
um pouco de sua concentração demográfica, em
favor dos empreendimentos de fixação real que o
Govêrno proporciona aos trabalhadores de Brasília.
Socialmente lucrará o País e, lucrando
socialmente, lucrará também economicamente, de
vez que o planalto irá nutrir as grandes capitais do
litoral, estando, como estará, Brasília ligada, por
todos, os meios de comunicação, com a costa
brasileira.
Êsse aspecto talvez seja o mais importante; de
vez que todos sabemos como se complicam, cada
dia mais, os fenômenos sociais do Brasil, entravado
nos centros maiores, onde o proletariado não
encontra mais condições de vida, pelo menos,
humana.
O desafôgo, advindo com a mudança da
Capital, trará trabalho e confôrto para os que se
dedicarem, forem para Brasília.
Acredito, Sr. Presidente, que as gerações
porvindouras agradecerão ao Govêrno atual o
seu esfôrço em dotar o Brasil de uma nova
Capital.
Com essa nova Capital, o País se encontrará,
dum momento para outro, num ritmo de maior
progresso e dum desenvolvimento ainda não
atingidos.
Poderemos construir mais uma grande cidade.
Veremos a nossa Pátria integrada em si
mesma, as populações contemplarem esperançosas
os nossos sertões e a agricultura constituir-se, de
verdade, o esteio da nossa indústria, mais ampliada
e auto-suficiente.
Brasília já é uma realização vitoriosa.
Já não pode parar. A respeito das suas obras,
numa conferência do Doutor Ernesto Silva, lemos:
"Já se acham construídos os escritórios
da Companhia (imensos galpões metálicos
cobertos
de
telhas
de
alumínio);
uma
rêde de abastecimento dágua, com reserva-

tório de 250 mil litros; onze casas para diretores e
chefes,
cinco
residências
confortáveis
para
engenheiros casados; dois alojamentos para 120
funcionários solteiros; dois alojamentos para 400
operários solteiros; várias casas de madeira
para funcionários e trabalhadores casados; o hotel
e a estação de passageiros do aeroporto,
outros
prédios
provisórios
destinados
ao
funcionamento de certos serviços, o ambulatório,
a agência e o moderno hospital do IAPI, o
eficiente restaurante do SAPS, que fornece
alimentação farta, barata, higiênica a escola
primária para 320 alunos; oficina mecânica,
serraria, olaria, postos de gasolina, almoxarifados,
restaurante para os funcionários, pôsto de segurança,
campo
de
esporte,
uma
graciosa
ermida, além de duas residências na Fazenda Gama,
uma
das
quais
destinada
ao
Sr.
Presidente da República e seus convidados.
Junte-se a isso o reparo permanente das
estradas regionais e a abertura de outros, locais
para ligação entre os diferentes setores de
trabalho.
A obra mais importante, porém. já em fase de
conclusão, é o aeroporto comercial. Terá êle uma
pista de 3.300 metros de extensão por 45 de largura.
Em 2.400 metros, já recebeu revestimento asfáltico,
permitindo a operação de aeronaves de todos os
tipos e cujo batismo se deu a 2 de abril dêste ano,
quando ali desceu o avião Viscount, que levou a
Brasília o Presidente Juscelino Kubitschek.
Acham-se também em acelerada construção o
Palácio Presidencial e o Hotel de Turismo.
Saúde e Educação
No setor médico-educacional, o Departamento
Nacional
de
Endemias
Rurais
desenvolve
intensa atividade em tôda a área do Distrito
Federal,
já
executando
um
levantamento
epidemiológico das endemias rurais, já combatendo
as
existentes,
já
determinando
medidas
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preventivas.
O
Departamento
médico
da
Várias instalações
Companhia submete todos os trabalhadores
Já se acham instalados cinco bancos, seis
admitidos ao exame médico e às vacinações
hotéis,
vários restaurantes, padarias, armazéns,
antiamarílica, anti-tífica e anti-variólica.
farmácias, casas de saúde (ainda em construção),
matadouro, empresa de. transporte, agência de
Outras realizações
automóveis, enfim, urna infinidade de casas
comerciais.
Entre o DNER e a NOVACAP foi
firmado convênio de delegação, mediante o
Vida nova
qual a segunda tomou a seu cargo a construção
de
duas
grandes
rodovias,
que
ligarão
Dentro em breve, três anos – se Deus quiser –
Brasília a Anápolis e a Belo Horizonte.
estará Brasília em condições de ser habitada: uma
Por êsse convênio a Companhia Urbanizadora cidade jardim; misto de cidade e de campo, onde o
executará todos os trabalhos da aludida trabalho será mais agradável, onde homens e
construção,
inclusive
assistência
técnica, mulheres poderão desfrutar de alegrias e viver em
ficando o DNER com atribuição de fiscalizar, sociedade, onde as crianças encontrarão proteção e
do ponto de vista técnico, a observância, por ambiente propício ao desenvolvimento de suas
parte de construtora, das normas e padrões atividades, onde a vida, enfim, não será tão cruel e
gerais estabelecidos em lei para o Plano de Obras tão áspera.
O impacto da mudança da Capital federal para
Rodoviárias Federais.
o interior e a presença do Govêrno central naquelas
Nessa ordem de idéias, a C.U.N.C.B. plagas, ao lado das já conhecidas vantagens,
expediu carta-convite a 16 conceituadas firmas promoverá a renovação da vida rural, o
desta Capital e dos Estados, que apresentaram desenvolvimento dos campos, a transformação das
propostas para os serviços de terraplanagem pequenas cidades, restabelecendo o equilíbrio entre
e
pavimentação
asfáltica
para
o
trecho o litoral e o interior e tornando possível e definitiva a
Anápolis-Brasília, sendo vencedora a Coenge marcha para o oeste".
Sr. Presidente:
S.A.,
Rodoférrea,
Construtora
Rabello,
Com as nossas escusas pelo tempo que
Camargo
Corrêa
e
Emprêsa
Beta
de
tomamos
aos nossos prezados colegas do Senado,
Construções. Essa rodovia, de vital importância,
temos
como
prestados os esclarecimentos que,
estará concluída a 31 de dezembro do corrente
graças
aos
subsídios
que colhemos, prometemos
ano
e
terá
a
extensão
de
130
sôbre
o
discurso
do
nosso
eminente colega Senador
quilômetros.
Mem de Sá.
Era o que tínhamos a dizer.
"Núcleo Bandeirante"
Se não dissemos muito em essência, dissemolo em convicção, baseado em argumentos, fatos e
Um fato, entretanto, merece ser destacado. E' cifras que deram ao nosso discurso a autoridade que
a leva humana que, guiada pela fé, chega lhe faltou, decorrente de outras circunstâncias
diàriamente àquelas paragens e se instala na pessoais. (Muito bem! Muito bem! Palmas. O orador
chamada
"cidade
provisória"
ou
"núcleo é cumprimentado).
bandeirante". Verdadeiro pioneirismo. Autêntico
Documentos a que se refere o orador em seu
movimento bandeirante.
discurso:

PLANO DE REDUÇÃO PERCENTUAL DAS DOTAÇÕES ABAIXO DISCRIMINADAS DO ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO DA GUERRA PARA O CORRENTE EXERCICIO,
ORGANIZADO DE ACÔRDO COM OS TÊRMOS DA CIRCULAR Nº 1–A – RESERVADA DE 8 DE FEVEREIRO DE – 1957.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
S/c 1.1.09
S/c 1.1.10
S/c 1.1.19
S/c 1.2.05
S/c 1.2.06

S/c 1.3.03
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 1.3.12
S/c 1.3.14
S/c 1.4.01
S/c 1.4.03

– 150.000,00.....................................................................
– Diárias (P. C.)
– 180.000,00 .....................................................................
– Grat. Serv. Extraordinário
– Cr$ 1.675.000,00.............................................................
– Ajuda de Custo (P. M.)
– Cr$ 50.000.000,00 .........................................................
– Diárias (P. M.)
– Cr$ 45.000.000,00.........................................................
– Artigos de Expediente, etc.
– Cr$ 20.000.000,00 .........................................................
– Material de Limpeza, etc.
– Cr$ 18.000.000,00.........................................................
– Material de coudelaria, etc.
– Cr$ 20.000.000,00 ........................................................
– Forragem, etc.
– Cr$ 300.000.000,00 ......................................................
– Gêneros de alimentação, etc,
– Cr$ 1.511.100,00 ...........................................................
– Mat. Para serviço de acampamento, campanha, etc.
Cr$ 110.000,00.................................................................
– Matérias-primas, etc.
Cr$ 260.000.000,00 ..........................................................
– Sementes, etc.
Cr$ 20.000,00 ...................................................................
Mat. para acondicionamento e embalagem
Cr$ 9.100.000,00 ..............................................................
Animais, etc.
Cr$ 9.522.000,00 ..............................................................
Mat. bibliográfico, etc.
Cr$ 2.250.000,00 ..............................................................

Quantia a
ser reduzida
na S/C

OBSERVAÇÃO
Por falta de saldo a percentagem de Cr$ 7.500,00 foi incluída na S/c
1.1.09 – Grat. Serviço Extraordinário.

5
5
5

9 000
91 250 Na quantia de Cr$ 91.250,00 estão incluídos Cr$ 7.500,00 da S/c
1.1.09.

5

2 500 000

5

2 500 000

15

3 250 000

15

2 700 000

15

3 000 000

15

45 000 000

15
15
15
15

9900 A diferença de Cr$ 216,765,00 para completar a percentagem desta
S/c foi incluída na S/c 1.3.10.
16 500
39 219 765 Estão incluídos na quantia de Cr$ 39.219.765,00, Cr$ 216.765,00 da
S/c 1.3.08 e Cr$ 3.000,00 da S/c 1.3.12.
– A percentagem de Cr$ 3.000,00 desta S/c foi incluída na S/c 1.3.10.

15

1 365 000

30

2 856 600

30

675 000

– 978 –

S/c 1.3.02

– Ajuda de Custo (P. C.)

Percentagem
de
Redução
(%)

PLANO DE REDUÇÃO PECENTUAL DAS DOTAÇÕES ABAIXO DISCRIMINADAS DO ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO DA GUERRA PARA O CORRENTE EXERCICIO, ORGANIZADO
DE ACÔRDO COM OS TÊRMOS DA CIRCULAR Nº 1 – A – RESERVADA DE 8 DE FEVEIRO DE 1957
DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA
S/c 1.4.04
S/c 1.4.05
S/c 1.4.07
S/c 1.4 08
S/c 1.4.09
S/c 1.4.10

S/c 1.4.13
S/c 1.5.01
S/c 1.5.02
S/c 1.6.01

– Acondicionamento, etc.
– Cr$ 60.000.000.00 ......................................
– Passagens, etc............................................
– Cr$ 45.000.000,00.......................................
– Despesas miúdas, etc.
– Cr$ 1.000.000,00 ........................................

Quantia e
ser reduzida
na S/C
67 500

30

9 900 000

30

1 500 000

30

18 000 000

30

705 000

30

2 400 000

30
30
30

–

OBSERVAÇÃO

Por falta de saldo nesta S/c a percentagem de Cr$ 60.000,00 foi incluída na S/e 1.4.13.

1 500 000
165 000 A quantia de Cr$ 60.000,00 que excede a percentagem de Cr$105.000,00 desta S/c
representa a percentagem da S/c 1.4.10.

10

6 000 000

30

13 500 000

50

338 700 A Diferença de Cr$ 161.300,00 para completar a percentagem desta S/c foi incluída na S/c
1.6.11.

S/c 1.6.04
—

– Festividades, etc.
– Cr$ 1.200.000,00.........................................

50

S/c 1.6.11

– Seleção, etc.
– Cr$ 3.900.000,00.........................................

595 000 A diferença de Cr$ 5.000,00 para completar a percentagem desta S/c foi incluída na S/c
1.6.11.

20

S/c 1.6.13

– Serviços educativos e culturais
– Cr$ 2.400.000,00.........................................
– Despesas gerais com a defesa nacional
1) – Execução da Lei do Serviço Militar
– Cr$ 5.000.000,00 ........................................

946 300 A quantia de Cr$ 166.300,00 que excede a percentagem desta S/c representa parte das
percentagens da S/c 1.6.01 (Cr$ 161.300,00) e da S/c 1.6.04 (Cr$ 5.000,00).

30

720 000

S/c 1.6.19

20

–

A percentagem de Cr$ 1.000.000,00 desta alínea foi incluída na alínea
2) – Manobras Militares.

– 979 –

S/c 1.4.11

– Cr$ 2.250.000,00.........................................
– Ferramentas, etc.
– Cr$ 33.000.000,00.......................................
– Mat. e acessórios para instalações
elétricas
– Cr$ 5.000.000,00 ........................................
– Mat. de acampamento, etc.
– Cr$ 60.000.000,00.......................................
– Material artístico
–Cr$ 2.350.000,00 .........................................
– Utensílios de copa, etc.
– Cr$ 8.000.000,00 ........................................
– Viaturas de pequeno porte
– Cr$ 200.000,00 ...........................................
– Modelos e utensílios de escritório, etc.
– Cr$ 5.000.000,00.........................................
– Objetos históricos, etc.
– Cr$ 350.000,00 ..........................................

Percentagem
Redução
(%)
30

PLANO DE REDUÇÃO PERCENTUAL DAS DOTAÇÕES ABAIXO DISCRIMINADAS DO ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO DA GUERRA PARA O
CORRENTE EXERCICIO, ORGANIZADO DE ACÔRDO COM OS TÊRMOS DA CIRCULAR Nº 1 – A – RESERVADA DE 8 DE FEVEREIRO DE 1957

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
2) – Manobras militares
Cr$ 12.500.000,00.............................

S/c 4.1.04
S/c 4.2.01
S/c 4.2.02
S/c 4.2.04
S/c 4.2.06
S/c 4.2.08
S/c 4.2.10

– Reparos, adaptações, etc...............
– Cr$ 100.000.010,00........................
– Máquinas, motores, etc..................
– Cr$ 120.000.000,00 .......................
– Automóveis de passageiros............
– Cr$ 1.000.000,00 ...........................
– Autocaminhões, etc........................
– Cr$ 23.900.000,00.........................
– Tratores, etc...................................
– Cr$ 19.500.000,00 .........................
– Embarcações, etc...........................
– Cr$ 3.550.000,00............................
– Instalações e equipamentos para
obras
– Cr$ 75.000.000,00 .........................
SOMA................................................

20

Quantia a
ser reduzida
na S/C

3 500 000 A quantia de Cr$ 1.000.000,00 que exede a percentagem desta alínea
representa a percentagem da alínea 1) – Ex. da Lei do Serviço Militar.

20

700 000

20

2 000 000

20

1 200 000

30

A percentagem de Cr$ 3.000.000,00 desta S/c foi incluída na S/c 4.2.10
por motivos judiciosos.

20

20 000 000

30

36 000 000

30

300 000

30

7 170 000

30

5 850 000

30

1 065 000

30

OBSERVAÇÃO

25 500 000 Na percentagem de Cr$ 25.500.000,00 estão incluídos Cr$ 3.000.000.00
da S/c 4.1.01.
262 248 015

– 980 –

S/c 4.1.01

3) – Instalações de novas unidades
– Cr$ 3.500.000,00 ...........................
5) – Outras despesas com estudos
para fabricação, etc...........................
– Cr$ 10.000.000,00..........................
6) – Serviço militar de fronteira,
etc.
– Cr$ 6.000.000,00............................
– Estudos e projetos..........................
– Cr$ 10.000.000,00 .........................

Percentagem
de
Redução
(%)

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
DIRETORIA DE INTENDÊNCIA
Importâncias de cada Subconsignação do Orçamento de 1957, aplicadas em assuntos eminentemente civis

DISCRIMINAÇÃO

Diretoria de Diretoria de
Centro de
Diretoria de Diretoria de
Rotas
Aeronáutica
Técnico de
Engenharia Intendência
Aéreas
Civil
Aeronáutica

VERBA 1.0.00 – CUSTEIO
Consignação 1.1.00 – Pessoal Civil
Vencimentos..............................................................................................................................................
523 200
Salários de mensalistas............................................................................................................................. 19 926 000
Salários de contratados.............................................................................................................................
–
Salários de tarefeiros.................................................................................................................................
882 900
Ajuda de Custo...........................................................................................................................................
–
Diárias........................................................................................................................................................
1 380 903
Salário-família............................................................................................................................................
1 500 000
Gratificação de função...............................................................................................................................
–
Gratificação pelo exercício de magistério..................................................................................................
–
Gratificação pela prestação de serviço extraordinário...............................................................................
558 799
Gratificação adicional por tempo de serviço..............................................................................................
407 490
TOTAL DA CONSIGNAÇÃO 1.1.00............................................................................................ 25 179 262

6 633 000
43 685 966
–
2 884 000
–
558 501
4 923 000
790 399
–
–
1 324 140
60 799 006

7 728 054
20 664 031
720 000
4 362 000
–
474 440
2 352 000
852 000
–
–
1 134 300
38 286 825

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4 812 986
–
–
13 690 000
–
432 723
1 665 000
–
197 600
–
33 600
20 831 309

1 000 000
150 000
300 000
–
600 000
100 000
200 000
2 350 000

250 000
150 000
200 000
–
100 000
–
–
700 000

20 000
110 000
450 000
–
100 000
30 000
–
710 000

–
–
–
–
–
–
–
–

250 000
350 000
500 000
450 000
600 000
250 000
–
2 400 000

10 000
400 000
500 000
150 000
–
1 060 000

10 000
–
–
–
–
10 000

15 000
30 000
100 000
20 000
–
165 000

–
–
–
–
–
–

400 000
200 000
–
500 000
70 000
1 170 000

Consignação 1.3.00 – Mat. de Cons. e de Transformação
1.3.02 –
1.3.03 –
1.3.05 –
1.3.08 –
1.3.10 –
1.3.11 –
1.3.14 –

Artigos de expediente, desenho, ensino e educação................................................................................
Material de limpeza, conservação e desinfecção......................................................................................
Materiais e acessórios de maquinas, etc...................................................................................................
Gêneros de alimentação, etc.....................................................................................................................
Matérias primas e produtos manufaturados..............................................................................................
Produtos químicos, biológicos, etc............................................................................................................
Material para acondicionamento e embalagem.........................................................................................
TOTAL DA CONSIGNAÇÃO 1.3.00............................................................................................
Consignação 1.4.00 – Material Permanente

1.4.03 –
1.4.04 –
1.4.05 –
1.4.05 –
1.4.11 –

Material bibliográfico em geral; filmes........................................................................................................
Ferramentas e utensílios de oficinas.........................................................................................................
Materiais e acessórios para instalações elétricas......................................................................................
Materiais e acessórios para instalações, etc.............................................................................................
Modelos e utensílios de escritório, etc.......................................................................................................
TOTAL DA CONSIGNAÇÃO 1.4.00............................................................................................

– 981 –

1.1.01 –
1.1.04 –
1.1.05 –
1.1.06 –
1.1.09 –
1.1.10 –
1.1.14 –
1.1.17 –
1.1.18 –
1.1.19 –
1.1.25 –

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
DIRETORIA DE INTENDÊNCIA
Importância de cada Subconsignação do Orçamento de 1957, aplicadas em assuntos eminentes civis

DISCRIMINAÇÃO

Diretoria de Diretoria de
Rotas
Aeronáutica
Aéreas
Civil

Diretoria de
Engenharia

Diretoria de
Intendência

Centro
Técnico de
Aeronáutica

Consignação 1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.04 –
1.5.05 –
1.5.06 –
1.5.07 –
1.5.11 –
1.5.12 –

Iluminação, força motriz e gás...........................................................................
Serviço de asseio e higiene; taxa de água; etc.................................................
Reparos, adaptações, etc..................................................................................
Publicações, serviços de impressão etc............................................................
Telefone, telefonemas, telegramas etc..............................................................
Aluguel ou arrendamento de imóveis; foros......................................................
TOTAL DA CONSIGNAÇÃO 1.5.00..............................................................

–
20 000
100 000
100 000
–
250 000
470 000

1 200 000
10 000
50 000
50 000
100 000
–
1 410 000

–
–
–
–
–
–
–

1 300 000
100 000
70 000
80 000
140 000
–
1 690 000

15 000
–

15 000
–

15 000
–

–

25 000
1 907 526

–

–

–

–

80 000 000

48 000 000

–

–

–

–

20 000 000

60 300 000

–
48 015 000

–
20 015 000

–
10 000 000
60 315 000 10 000 000

78 044 262

81 994 006

– 982 –

400 000
20 000
70 000
200 000
650 000
100 000
1 440 000

Consignação 1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.01 –
1.6.18 –
1.6.19 –

Despesas miúdas de pronto pagamento...........................................................
Salários a presos, internados e educandos.......................................................
Despesas gerais com a defesa nacional:
5 Despesas de qualquer natureza e proveniência com o
) funcionamento do Centro Técnico da Aeronáutica, etc........................
6 Despesas de qualquer natureza e proveniência com operação e
) manutenção dos serviços de segurança e proteção ao vôo, da
Diretoria de Rotas Aéreas.....................................................................
7 Despesas com a manutenção de aeroportos, bases aéreas, campos
) de pouso, etc........................................................................................
8 Despesas de qualquer natureza com o curso de pilotos civis, em
) Guaratinguetá, anexo à Escola de Especialista de Aeronáutica..........
TOTAL DA CONSIGNAÇÃO 1.6.00..............................................................
TOTAL DA VERBA 1.0.00.............................................................................

–

–
1 500 000
–
83 432 526

100 886 825 10 000 000 109 523 835

MINITÉRIO DA AERONÁUTICA
DIRETORIA DE INTENDÊNCIA
importância de cada Subconsignação do Orçamento de 1957, aplicada em assuntos eminentes civis

DISCRIMINAÇÃO

Diretoria de Diretoria de
Centro
Diretoria de Diretoria de
Rotas
Aeronáutica
Técnico de
Engenharia Intendência
Aéreas
Civil
Aeronáutica

VERBA 2.0.00 – TRANSFERÊNCIAS
Consignação 2.1.00 – Auxílios e Subvenções

–
–

–
–

–
–

–
–

800 00
150 000

–

246 400 440

–

–

–

–

25 000 000

–

–

–

–

20 717 910

–

–

–

–
–

–
292 118 350

–
–

20 000 000
20 950 000

–
–

–
–
–

–
49 425 736
–
–
49 426 736
–
292 118 350 49 426 736 20 950 000

–
–
–

Consignações 2.6.00 – Transferências Diversas
2.6.05 – Diversos

2) Para construção, instalação, melhoramentos, ampliação e equipamentos
de campos de pouso em cooperação com o D. N. E. R., outro órgão do
Govêrno Federal, ou com as Prefeituras Municipais....................................
TOTAL DA CONSIGNAÇÃO 2.6.00.........................................................................
TOTAL DA VERBA 2.0.00.......................................................................................

– 983 –

2.1.01 – Auxílios
6 – Fundações criadas pela União
1) Fundação Osório (Decreto Lei n.o 8 917, de 26-1-45) ................................
2) Instituto Brasileiro de Aeronáutica................................................................
2.1.02 – Subvenções ordinárias
7 – Outras entidades
1) As emprêsas nacionais concessionárias de transporte aéreo que
explorem linhas internacionais (Lei n.o 1 181, de 17 de agôsto de 1950)....
2) Aos aeroclubes e escolas de aviação (Decreto n 11 278, de 8 de janeiro
de 1943) ......................................................................................................
3) As emprêsas brasileiras concessionárias de transporte aéreo que
mantenham linhas na conformidade do Decreto-lei n.o 9 793, de 6 de
setembro de 1946) .......................................................................................
2.1.03 – Subvenções extraordinárias
1) Fundação Santos Dumont – São Paulo........................................................
TOTAL DA CONSIGNAÇÃO 2.1.00......................................................................

MINITÉRIO DA AERONÁUTICA
DIRETORIA DE INTENDÊNCIA
importância de cada Subconsignação do Orçamento de 1957, aplicada em assuntos eminentes civis
DISCRIMINAÇÃO

Diretoria de Diretoria de
Centro
Diretoria de Diretoria de
Rotas
Aeronáutica
Técnico de
Engenharia Intendência
Aéreas
Civil
Aeronáutica

VERBA 4.0.00 – INVESTIMENTOS
Consignação 4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
4) Diretamente ou em convênio com o D. N. E. R., outro órgão do Govêrno da União, ou
colaboração com o Estado, a pavimentação dos seguintes aeroportos:...........................
5) Diretamente ou em convênio com o D. N. E. R., órgão do Govêrno da União ou em
colaboração com o Estado ou Prefeitura, a construção de pistas de terra, ampliação,
encascalhamento, estação de passageiros e obras de acesso aos aeroportos, nas
seguintes localidades:........................................................................................................
6) Diretamente ou em convênio com o D. N. E. R., órgão do Govêrno da União, para
prosseguimento e conclusão de obras..............................................................................
4 1.04 – Reparos, adaptações, conservação e despêsas de emergência com imóveis........................................

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
43 000 000
400 000
–
400 000 430 750 000

–
–

21 500 000
–
21 500 000

Consignação 4.2.00 – Equipamentos e Instalações

– 984 –

287 000 000
100 750 000

4.2.01 – Máquinas, motores e aparelhos
–
–
150 000
–
–
4.2.10 – Instalações e equipamentos para obras
1) Modernização e aparelhamento dos serviços de segurança e proteção no vôo, da
Diretoria de Rotas Aéreas.................................................................................................. 130 000 000
–
–
–
–
2) Para instalações elétricas, hidráulicas, telefônicas, de abastecimento dágua e de
balizamento noturno nas unidades da Aeronáutica, inclusive aeroportos civis e militares
4 000 000
2 500 000
TOTAL DA CONSIGNAÇÃO 4.2.00............................................................................................... 130 000 000
–
4 150 000
–
2 500 000
TOTAL DA VERBA 4.2.00............................................................................................................. 130 000 000
400 000 434 900 000
–
24 000 000
TOTAL GERAL.............................................................................................................................. 208 044 262 374 512 356 585 213 561 30 950 000 133 523 835
RESUMO
(Cr$)
Diretoria de Rôtas Aéreas.......................................................................................................................................................................................
208 044 262
Diretoria de Aeronáutica Civil..................................................................................................................................................................................
374 512 356
Diretoria de Engenharia........................................................................................................................................................................................... 585 213 561
Diretoria de Intendência da Aeronáutica.................................................................................................................................................................
30 950 000
Centro Técnico de Aeronáutica...............................................................................................................................................................................
133 523 835
TOTAL GERAL................................................................................................................................................................................................ 1 333 244 014
OBSERVAÇÃO: – Não estão computados nos totais acima, os valores correspondentes aos artigos fornecidos em espécie, pelos Órgãos Provedores respectivos, tais como
gasolina, vestuários, material de expediente e de limpeza, veículos em geral, máquinas, etc.
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA, EMINENTEMENTE CIVIL, EM
RELAÇÃO AO ORÇAMENTO GERAL DO
MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA EM 1957

REQUERIMENTO Nº 445, DE 1957
Nos têrmos do art. 123, letra "a", do
Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício
para as emendas da Câmara ao Projeto de Lei do
Senado número 31, de 1956, a fim de que figure na
Ordem do Dia da próxima sessão.
Sala das Sessões, em 30 de agôsto de 1957.
– Abelardo Jurema.
O SR. PRESIDENTE: – Será incluído na
Ordem do Dia da próxima sessão a matéria de que
trata o requerimento ora aprovado.
Vai ser lido mais um requerimento do nobre
Senador Abelardo Jurema.
E' lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 446, DE 1957

Durante o discurso do Sr. Cunha Mello, o Sr.
Apolônio Salles deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. Kerginaldo Cavalcanti,
reassumindo-a depois.
O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido
requerimento de dispensa de interstício.
E' lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 444, DE 1957

Requeiro dispensa de publicação para a
imediata discussão e votação da redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 25, de 1957.
Sala das Sessões, em 30 de agôsto de 1957.
– Abelardo Jurema.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a
redação final cuja publicação foi dispensada. Consta
do Parecer número 804, anteriormente lido.
Não havendo que faça uso da palavra, encerro
a discussão.
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
Aprovada.
Vai à promulgação. (Pausa).
Sôbre a mesa projeto de Iei proposto pelo
nobre Senador Alencastro Guimarães.
Lido e apoiado, é despachado às Comissões
de Constituição e Justiça, de Segurança Nacional e
de Finanças, o seguinte:

Nos têrmos do art. 123, letra "a", do
Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício
para o Projeto de Lei da Câmara nº 10, de 1957. a
fim de que figure na Ordem do Dia da próxima
cessão.
PROJETO DE LEI DO SENADO
Sala das Sessões, em. 30 de agôsto de 1957.
Nº 32, DE 1957
– Gilberto Marinho – Juracy Magalhães – Alencastro
Guimarães. – Abelardo Jurema.
Ampara os sargentos instrutores dos Tiros de
O SR. PRESIDENTE: – Será incluído na Guerra nas condições que menciona.
Ordem do Dia da próxima sessão o Projeto de Lei da
Câmara nº 10, de 1957.
O Congresso Nacional decreta:
Sôbre a mesa outro requerimento.
Art.
1º
E'
extensivo
a
todas
os
Sargentos Instrutores de Tiros de Guerra,
E' lido e aprovado o seguinte:
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durante o período da última guerra, os benefícios e limitada pelo art. 1º do Decreto número 14.490-A, de
vantagens de que trata a Lei nº 1.156, de 12 de 25 de setembro de 1942.
junho de 1950.
Parágrafo único. Ficam também reconhecidos
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua os direitos dos militares já falecidos.
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Justificação
Rio de janeiro, 12 de julho de 1950;
O simples fato do restabelecimento dos Tiros de 29º da Independência e 62º da República.
Guerra, no país, revela a justiça e a oportunidade do Enrico G. Dutra – Canrobert Pereira da
projeto. Os sargentos são a alma dos utilíssimos corpos Costa. – Syilvio de Noronha. – Armando
de instrução e preparo da mocidade brasileira para o Trompowsky.
serviço militar da Nação, e o Exército, ao restabelecêO
SR.
PRESIDENTE:
–
Sôbre
a
los em seu seio e no seu convívio, atendeu ao mesa uma comunicação do nobre Senador Daniel
imperativo constitucional que submeteu sem exceção, Krieger.
a juventude nacional, na idade própria, ao serviço das
E' lido o seguinte:
Armas, atendendo à conveniência de não desviar dos
campos da lavoura no interior, os braços jovens que
OFÍCIO
incrementam a principal riqueza da Pátria, que é ainda,
sem dúvida alguma, a agricultura. A Diretoria da
Exmo. Sr. Presidente do Senado Federal.
Reserva do Ministério da Guerra pode atestar como os
Não me sendo possível comparecer às
nossos sargentos cumprem o seu dever na formação próximas reuniões das Comissões de Constituição e
das reservas do BrasiI. A dedicação e a eficiência dos justiça e de Finanças, venho comunicar o fato a
sargentos brasileiros na nobilíssima missão sempre Vossa Excelência a fim de que me sejam dados
pairou acima de todos os elogios e no último período substitutos naqueles órgãos, temporàriamente.
da conflagração européia foram êles, inegàvelmente
Ao ensejo, renovo a V. Exa. meus protestos de
inexcedíveis no cumprimento do dever.
alta consideração. – Daniel Krieger.
Sala das Sessões, em 30 de agôsto de 1957.
O SR. PRESIDENTE: – Oportunamente, serão
– Alencastro Guimarães.
designados os substitutos de S. Exa.
Há, também, uma comunicação do nobre
LEGISLAÇÃO CITADA
Senador Mourão Vieira.
E' lido o seguinte:
LEI Nº 1.156, DE 12 DE JULHO DE 1950
OFÍCIO
Dispõe sôbre concessão de vantagens a
Em 30 de agôsto de 1957
militares e civis que participaram de operações de
Senhor Presidente:
guerra.
Tenho a honra de comunicar a Vossa
O Presidente da República:
Excelência, para conhecimento do Senado,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta que me ausentarei por alguns dias dos trabalhos
e eu sanciono a seguinte Lei:
da Casa, para uma breve viagem de estudos
Art. 1º São amparados pela Lei número 616, ao norte do país, com a Escola Superior
de 2 de fevereiro de 1948, todos os militares que de Guerra, de cujo curso estou participando
prestaram serviço na zona de guerra, definida o de- como representante do Senado, por designa-
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ção dessa Presidência. – Mourão Vieira.
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa fica inteirada.
Passa-se á:
ORDEM DO DIA
Continuação da discussão única do Projeto de
Lei da Câmara número 130, de 1957, que autoriza o
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Fazenda,
o crédito especial de Cr$ 1.367.198,00 destinado a
regularizar as despesas com a participação do Brasil
na Xl Reunião das Altas Partes Contratantes do
Acôrdo Geral sôbre Tarifas e Comércio, em
Genebra, Suíça; tendo Parecer favorável, sob
número 741, de 1957, da Comissão de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
projeto.
Tem a palavra o nobre Senador João
Villasbôas, para continuar suas considerações sôbre
a matéria interrompidas ontem, por se ter escoado o
tempo regimental da sessão. S. Exa. dispõe ainda de
cinqüenta minutos.
O SR. JOÃO VILLASBÕAS *: – Sr.
Presidente, iniciada na sessão de ontem, a
discussão dêste projeto, tive oportunidade de me
manifestar, tecendo considerações com base em
informes colhidos no parecer da Comissão de
Finanças, da lavra do eminente Senador Novaes
Filho.
Reconheci, desde logo, a necessidade da
abertura do crédito conforme a opinião do ilustre
relator, unânimemente esposada pela referida
Comissão.
Trata-se de regularizar o pagamento de despesa
já efetuada pelo Govêrno, em situação especialíssima.
Assim, Sr. Presidente, apóio o projeto ora em
discussão. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
(Pausa).
Nenhum Sr. Senador desejando usar a
palavra, declaro encerrada a discussão. Em votação.
__________________

* Não rol revisto pelo orador.

Os Senhores Senadores que aprovam o
projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
O SR. JURACY MAGALHÃES (pela
ordem): – Sr. Presidente, requeiro verificação da
votação.
O SR, PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
verificação da votação requerida pelo nobre Senador
Juracy Magalhães.
Queiram levantar-se os Srs. Senadores que
aprovam o Projeto de Lei da Câmara nº 130, de
1957. (Pausa).
Queiram sentar-se os Srs. Senadores que
aprovaram o projeto e levantar-se os que o rejeitam.
(Pausa).
Manifestaram-se a favor do projeto, 24 Srs.
Senadores, e manifestou-se contra, 1.
Não há número.
Vai-se proceder à chamada.
RESPONDEM À CHAMADA OS SRS.
SENADORES:
Vivaldo Lima – Mourão Vieira – Cunha Mello –
Lameira Bittencourt – Sebastião Archer – Alfredo
Duailibe – Onofre Gomes – Fausto Cabral –
Kerginaldo Cavalcanti – Georgino Avelino – Mário
Pôrto – Novaes Filho – Sobral Barreto – Jorge
Maynard – Lauto Hora – Neves da Rocha – Juracy
Magalhães – Lima Teixeira – Pitombo Cavalcanti –
Ary Vianna – Lutterbach Nunes – Caiado de Castro –
Gilberto Marinho – Coimbra Bueno – Pedro Ludovico
– Mário Motta – Alô Guimarães – Gomes de Oliveira
(28).
O SR. PRESIDENTE: – Vão ser lidos os
nomes dos Senhores Senadores que responderam à
chamada.
O Sr. Secretário procede à leitura dos
nomes.
O SR. JURACY MAGALHÃES (pela ordem):
– Sr. Presidente, desejaria saber se o nobre,
Senador Sérgio Marinho compareceu à sessão de
hoje.
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Houve
engano da leitura. Respondeu à chamada
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o nobre Senador Georgino Avelino, que desistiu da
resto da licença.
O SR. JURACY MAGALHÃES (pela ordem):
– Também não vejo S. Exa. no recinto.
O SR. PRESIDENTE: – O nobre Senador
Georgino Avelino respondeu à chamada. No
momento, o Sr. 1º Secretário faz a leitura dos nomes
dos Senhores Senadores que responderam à
chamada.
O SR. JURACY MAGALHÃES (pela ordem):
– Desejaria, então, se, suscitar outra questão de
ordem saber em face do Regimento, após a
chamada, é necessária a permanência do Senador
durante todo o processo da verificação, ou se
respondendo à chamada pode retirar-se.
O SR. PRESIDENTE: – A leitura dos nomes
dos Senhores Senadores, é para confirmação. Se
algum dos Senhores Senadores retirou-se do recinto
após responder à chamada, seu nome não será
considerado.
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Obrigado a
V. Exa. Acredito tenha atingido meu objetivo.
(O Sr. 1º Secretário conclui a leitura dos
nomes dos Srs. Senadores que responderam à
chamada).
O SR. PRESIDENTE: – Votaram 28 Srs.
Senadores.
Está confirmada a falta de número.
Fica adiada a votação.
SEM DEBATES TEM A DISCUSSÃO
ÚNICA ENCERRADA E A VOTAÇÃO ADIADA
POR FALTA DE NÚMERO AS SEGUINTES
MATÉRIAS:
Projeto de Lei da Câmara nº 156, de 1957,
que retifica, sem ônus, a Lei nº 3.032, de 19 de
dezembro de 1956, que autoriza a abertura de
créditos especiais a diversos órgãos do Poder
Executivo, tendo Parecer favorável sob número 744,
de 1957, da Comissão de Finanças.
Redação
final
do
Projeto
de
Lei
do Senado nº 14, de 1957, que dá
ao Aeroporto de Codó, no Estado do Ma-

ranhão, o nome de "Magalhães de Almeida"
(redação oferecida, pela Comissão de Redação em
seu Parecer número 786, de 1957).
– Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 24, de 1957, que aprova decisão do
Tribunal de Contas denegatória de registro ao contrato
celebrado entre o Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas e a Imobiliária José Gentil S.A. para a
locação de imóveis na cidade de Fortaleza, capital do
Estado do Ceará (redação oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer nº 789, de 1957).
– Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 8, de 1957, que determina o registro do
contrato de locação celebrado entre o Serviço do
Patrimônio da União e a Companhia Cerâmica
Brasileira (redação oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer nº 790, de 1957).
– Parecer nº 784, de 1957, da Comissão de
Constituição e justiça pelo arquivamento do Ofício nº
S-4 de 1957, do Primeiro juizado Municipal de Pôrto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, solicitando ao
Senado Federal licença para processar o Senhor
Senador Aníbal di Primio Beck.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa oficio
do nobre Senador Georgino Avelino que vai ser lido.
E' lido o seguinte:
OFICIO
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa
Excelência, para os fins convenientes que, tendo
deliberado desistir do restante da Iicença em cujo
gozo me achava, nesta data reassumo o exercício do
meu mandato.
Sala das Sessões, em 30 de agôsto de 1957.
– Georgino Avelino.
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa fica inteirada.
Designo para substituir o Senador Daniel
Krieger, na Comissão de Constituição e justiça, o
nobre Senador Juracy Magalhães, e na de Finanças,
o nobre Senador Mário Mota.
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Está esgotada a matéria constante da Ordem
do Dia.
Há oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador Coimbra
Bueno, primeiro orador inscrito, para esta
oportunidade.
O SR. COIMBRA BUENO: – Senhor
Presidente, desisto da palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Gomes de Oliveira, segundo orador inscrito.
(Pausa).
Não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador João Arruda,
terceiro orador inscrito. (Pausa).
Também não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Mourão Vieira,
quarto orador inscrito. – (Pausa).
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Senhor
Presidente, desisto da palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Lino de Mattos, quinto orador inscrito.
(Pausa).
Não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Abelardo
Jurema, sexto orador inscrito. – (Pausa).
O SR. ABELARDO JUREMA: – Sr.
Presidente, desisto da palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Não há mais oradores
inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
sessão. Designa para a próxima a seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Continuação da votação; em discussão
única, do Projeto de Lei da Câmara nº 130, de 1957,
que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério
da Fazenda, o crédito especial de Cr$ 1.367.198,00,
destinado a regularizar as despesas com a participação
do Brasil na XI Reunião das Altas Partes Contratantes
do Acôrdo Geral sôbre Tarifas e Comércio, em
Genebra, Suíça, tendo parecer favorável, sob número
741, de 1957, da Comissão de Finanças.
2 – Votação, em primeira discussão,
do
Projeto
de
Reforma
Constitucional

nº 1, de 1957, que substitue o parágrafo 4º do art. 4º
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
(incluído em Ordem do Dia, nos têrmos do art. 91,
letra 'a", do Regimento Interno, em virtude do
Requerimento número 375, de 1957, do Sr. Senador
Caiado de Castro, aprovado na segunda sessão
extraordinária de 5 de agôsto último), tendo parecer
contrário, sob número 774, de 1957, da Comissão
Especial.
3 – Votação em discussão única, do Projeto de
Lei da Câmara nº 156, de 1957, que retifica, sem
ônus, a Lei número 3.032, de 19 de dezembro de
1956, que autoriza a abertura de créditos especiais a
diversos órgãos do Poder Executivo, tendo Parecer
favorável, sob número 744, de 1957, da Comissão
de Finanças.
4 – Votação, em discussão única,
da redação final do Projeto de Lei do Senado
nº 14, de 1957, que dá ao Aeroporto de Codó, no
Estado do Maranhão, o nome de Magalhães
Almeida, (redação oferecida pela Comissão
de Redação, em seu Parecer número 788, de
1957).
5 – Votação, em discussão única, da redação
final do Projeto de Decreto Legislativo nº 24, de
1957, que aprova a decisão do Tribunal de Contas
denegatória de registro ao contrato celebrado entre o
Departamento Nacional de Obras Contra as
Sêcas e a Imobiliária José Gentil S. A., para a
locação de imóvel na cidade de Fortaleza,
capital do Estado do Ceará, (redação oferecida pela
Comissão de Redação, em seu Parecer nº 789, de
1957).
6 – Votação, em discussão única, da redação
final do Projeto de Decreto Legislativo nº 8, de 1957,
que determina o registro do contrato de locação
celebrado entre o Serviço do Patrimônio da União e
a Companhia Cerâmica Brasileira (redação oferecida
pela Comissão de Redação, em seu Parecer número
790, do 1957).
7 – Votação, em discussão única, do Parecer
nº 784, de 1957, da Comissão de Constituição e
Justiça, pelo arquivamento do Ofício nº S-4,
de
1957,
do
Primeiro
Juizado
Municipal
de Pôrto Alegro, Estado do Rio Grande do Sul,
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solicitando ao Senado Federal licença para
processar o Sr. Senador Anibal di Primio Beck.
8 – Discussão única das emendas da Câmara
ao Projeto de Lei do Senado nº 31, de 1956, que
modifica disposições da Consolidação das Leis do
Trabalho, no tocante à constituição de federações
(incluídas em Ordem do Dia, em virtude de dispensa
de interstício, concedida na sessão anterior, a
requerimento do Sr. Senador Abelardo jurema),
tendo Pareceres contrários (ns. 799 e 800, de 1957)
das Comissões de Constituição e Justiça e de
Legislação Social.
9 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 131, de 1957, que dispõe sôbre créditos
orçamentários destinadas à defesa contra as sêcas
do nordeste, regula a forma de pagamento de
prêmios para construção de açudes em cooperação
e dá outras providências, tendo pareceres
favoráveis, sob ns. 793 e 794, de 1957, das
Comissões: de Economia e de Finanças.

10 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 10, de 1957, que fixa em seis (6) o
número de horas de trabalho diário dos cabineiros de
elevador e dá outras providências (incluído em
Ordem do Dia, em virtude de dispensa de interstício
concedida na sessão anterior, a requerimento do Sr.
Senador Gilberto Marinho), tendo pareceres
favoráveis, sob números 791 e 792, de 1957,
das Comissões: de Economia e de Legislação
Social.
11 – Discussão única do Projeto de Lei
da Câmara nº 131, de 1957, que dispõe sôbre
créditos orçamentários destinados à defesa
contra as sêcas do nordeste, regula a forma de
pagamento de prêmios pela construção de
açudes em cooperação, e dá outras providências,
tendo pareceres favoráveis, sob números 793 e 794,
de 1957, das Comissões: de Economia e de
Finanças.
Levanta-se a Sessão às 18 horas.
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– Sôbre emenda oferecida ao projeto
relativo às Tarifas Alfandegárias..................
CARLOS SABOYA
– Sôbre a emenda oferecida ao projeto
relativo às Tarifas Alfandegárias ......47, 64,
– Notícias da imprensa sôbre emenda que
apresentou ao projeto relativo às Tarifas
Alfandegárias...............................................
– Declaração de voto sôbre emenda
oferecida ao projeto relativo às Tarifas
Alfandegárias...............................................

377
422
811

250

253
344

45

73
57
69

– XII –
– Lendo entrevista que concedeu ao "O
Globo", como resposta ao Sr. José
Willemsens Junior............................................
– Encaminhando a votação do Projeto de Lei
da Câmara nº 81, de 1956...............................
– Encaminhando a votação do Projeto de Lei
da Câmara nº 246, de 1956.............................
– Justificando emenda que ofereceu
ao Projeto de Lei da Câmara nº 114, de
1957..........................................................
– Lendo telegrama que recebeu do
Secretário-Geral da Associação Brasileira de
Municípios – Seção do Ceará..........................
CUNHA MELLO
– Sôbre emenda oferecida ao projeto relativo
à reforma das Tarifas Alfandegárias ..........89,
– Encaminhando a votação do Requerimento
nº 390, de 1957................................................
– Solicitando prazo de meia hora para que
as Comissões de Constituição e Justiça e
de Legislação Social emitam parecer
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 167,
de 1955.....................................................
– Assinalando a necessidade da recuperação
econômica da Amazônia..................................
– Solicitando que o Senado aprove o
requerimento apresentado pela Bancada do
PTB, a fim de serem prestadas homenagens
à memória do Sr. Getúlio Vargas.....................
– Sôbre a situação econômica e financeira do
País ..........................................................885,
DANIEL KRIEGER
– Rendendo homenagem à memória do Sr.
Washington Luiz Pereira de Souza..................
– Encaminhando a votação do projeto que
cria cédulas de crédito rural.............................
– Encaminhando a votação de emenda ao
Projeto de Lei da Câmara nº 81, de 1956
...........................................................679, 719
– Explicação pessoal.......................................
– Encaminhando a votação do Projeto de Lei
da Câmara nº 246, de 1956.............................
– Sôbre o projeto que concede pensão
especial a Zilma Reis e Silva...........................
EZECHIAS DA ROCHA
– Defendendo-se contra uma nota publicada
no vespertino "última Hora"..............................
– Manifestando pesar pelo falecimento do Sr.
Bastos Tigre.....................................................
– Congratulando-se com os constituintes de
1946 pelo interêsse devotado ao Vale do São
Francisco. O progresso atingido pela
rizicultura alagoana..........................................
– Assinalando a data comemorativa do
nascimento do Sr. Arthur Bernardes................
– Assinalando o 10º aniversário do Hospital
dos Servidores do Estado................................
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769
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252
368

– Congratulando-se com a notícia sôbre a
existência de petróleo no Estado de Alagoas
..................................................................589,
– Associando-se, em nome da Bancada do
Partido
Republicano,
às
homenagens
prestadas à memória do Sr. Getúlio Vargas....
FAUSTO CABRAL
– Emitindo parecer, pela Comissão de
Finanças, sôbre o Projeto de Lei da Câmara
nº 145, de 1957................................................
– Emitindo parecer, pela Comissão de
Legislação Social, sôbre o Projeto de Lei do
Senado nº 1, de 1957......................................
– Manifestando pesar pelo falecimento do Sr.
Jorge Moreira da Rocha..................................
FILINTO MULLER
– Sôbre emenda ao projeto relativo à reforma
da Tarifa das Alfandegas .14, 27, 34, 41, 100,
– Declaração de voto sôbre o Projeto de Lei
da Câmara nº 141, de 1957.............................
– Associando-se, em nome da Bancada do
Partido Social Democrático, às homenagens
prestadas à memória do Sr. Washington Luiz
Pereira de Souza.............................................
– Sôbre emenda ao Projeto de Lei do Senado
nº 1, de 1957....................................................
– Sôbre emendas ao projeto que regulamenta
o exercício da profissão de Assistente Social..
– Sôbre o projeto que concede pensão
especial a Angelita Fernandes da Silva...........
– Sôbre o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça ao Memorial nº 2, de
1957, do Sr. José de Medeiros ................363,
FRANCISCO GALLOTTI
– Sôbre a questão de ordem e regimental
levantada pelo Sr. Juracy Magalhães quanto
à abertura da sessão.......................................
– Sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 246,
de 1956............................................................
FREDERICO NUNES
– Encaminhando a votação do Requerimento
nº 390, de 1957................................................
– Rendendo homenagem à memória do Sr.
Oswaldo Cruz..................................................
– Afirmando a necessidade de se prestar
assistência técnica e financeira aos
Municípios brasileiros......................................
– Sôbre o projeto que cria a Fundação de
Assistência aos Garimpeiros...........................
FREITAS CAVALCANTI
– Sôbre emenda ao projeto relativo à reforma
da Tarifa das Alfândegas.................................
– Solicitando ao Sr. Alencastro Guimarães a
retirada de requerimento que apresentou à
Mesa................................................................
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– XIII –
– Sôbre o projeto que concede pensão
especial a Angelita Fernandes da Silva.......
– Manifestando pesar pelo falecimento do
Sr. Maynard Gomes.....................................
– Sôbre o projeto que abre crédito para
reconstrução do Palácio da Assembléia
Legislativa do Estado de Santa Catarina.....
– Encaminhando a votação de emenda ao
Projeto de Lei da Câmara nº 81, de 1956....
–
Encaminhando
a
votação
do
Requerimento nº 411, de 1957....................
– Sôbre a questão de ordem e regimental
levantada pelo Sr. Juracy Magalhães
quanto à abertura da sessão.......................
– Formulando questão de ordem sôbre o
comparecimento do Embaixador Alvaro
Lins na reunião da Comissão de Relações
Exteriores ....................................................
GASPAR VELLOSO
– Relendo trechos de oração que
pronunciou a respeito do projeto que
dispõe sôbre a reforma da Tarifa das
Alfândegas...................................................
– Sôbre emenda ao projeto relativo à
reforma da Tarifa das Alfândegas ..........67,
–
Encaminhando
a
votação
do
Requerimento nº 375, de 1957....................
– Emitindo parecer, pela Comissão de
Constituição e Justiça, sôbre o Projeto de
Lei do Senado nº 1, de 1957........................
–
Encaminhando
a
votação
do
Requerimento nº 441, de 1957....................
–
Declaração
de
voto
sôbre
o
Requerimento nº 441, de 1957....................
– Sôbre a questão de ordem e regimental
levantada pelo Sr. Juracy Magalhães
quanto à abertura da sessão........................
GILBERTO MARINHO
– Emitindo parecer, pela Comissão de
Serviço Público Civil, sôbre o Projeto de Lei
do Senado nº 1, de 1957..............................
– Manifestando pesar pelo falecimento do
Sr. Maynard Gomes.....................................
– Congratulando-se com a indicação do
nome do Sr. Gennyson Amado para dirigir
o Hospital dos Servidores do Estado...........
– Assinalando a passagem de mais um
aniversário de "O Mundo Português"...........
GOMES DE OLIVEIRA
– A entrevista do Presidente da COFAP
sôbre os benefícios trazidos à coletividade
por aquêle órgão..........................................
– Explicação pessoal sôbre requerimento
apresentado pelo Sr. Alencastro Guimarães.
– Explicação pessoal sôbre o projeto
relativo à reforma da Tarifa Alfandegária.....
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– Rendendo homenagem à memória do Sr.
Washington Luiz Pereira de Souza..............
– Rendendo homenagem à memória do Sr.
Arthur Bernardes..........................................
– Lendo telegrama recebido do Governador
do Estado de Santa Catarina sôbre as
inundações ocorridas no Vale do Itajaí........
– Rendendo homenagem à memória do
Sr. Getúlio Vargas........................................
JARBAS MARANHÃO
– Rendendo homenagem à memória do Sr.
Agamemnon Magalhães .............................
JOÃO VILLASBÔAS
– Sôbre o projeto que altera disposições do
Decreto-lei nº 7.036, de 10 de novembro de
1944.............................................................
– Relembrando o atentado levado a efeito
contra o Sr. Carlos Lacerda do qual
resultou a morte do Major Rubens Vaz........
– Sôbre emenda ao projeto que inclui o
Município de Piquete, no Estado de São Paulo
– As providências tomadas pelo Tribunal
Superior
Eleitoral
para
facilitar
o
alistamento do eleitorado brasileiro..............
– Sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº
3, de 1957....................................................
– Sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº
24, de 1957..................................................
– Encaminhando a votação do projeto que
dispõe sôbre a política nacional do petróleo
..............................................................678,
– Associando-se, em nome da Bancada da
União Democrática Nacional, às homenagens
prestadas à memória do Sr. Getúlio Vargas.....
– Encaminhando a votação de emenda ao
Projeto de Lei da Câmara nº 81, de
1956.............................................................
– Encaminhando a votação do projeto que
dispõe sôbre a política nacional do petróleo
..............................................................765,
– Sôbre o projeto que estima a Receita e
fixa a despesa da União para o exercício
financeiro de 1958 ........................797, 799,
– Sôbre a questão de ordem e regimental
levantada pelo Sr. Juracy Magalhães
quanto à abertura da sessão........................
– Sôbre o projeto que concede isenção de
direitos de importação para a penicilina
injetável........................................................
– Encaminhando a votação do Projeto de
Lei da Câmara nº 246, de 1956...................
– Sôbre o projeto que concede pensão
especial a Zilma Reis e Silva.......................
– Sôbre o projeto que abre crédito para a
participação do Brasil na Reunião do
Acôrdo Geral sôbre Tarifas e Comércio, a
realizar-se em Genebra ........................924,

Págs.
168
293
645
753

774

174
179
249
330
657
663
716
757
762
790
805
81
855
863
905

987

– XVI –
JURACY MAGALHÃES
– Encaminhando a votação do projeto que
dispõe sôbre a reforma da Tarifa das
Alfândegas...................................................
– Manifestando pesar pelo falecimento do
Sr. Gonçalo Rollemberg do Prado...............
– Emitindo parecer, pela Comissão de
Economia, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 145, de 1957..............................
– Sôbre emendas apresentadas ao Projeto
de Lei do Senado nº 1, de 1957...................
– Sôbre o projeto que concede pensão
especial a Angelita Fernandes da Silva.......
– Retornando a debater o escândalo do
uísque a meio dólar......................................
– Tecendo considerações em tôrno do veto
presidencial da palavra "mínimos" contida
no texto do projeto de reforma da Tarifa
das Alfândegas.............................................
– Sôbre o projeto que dispõe sôbre a política
nacional do petróleo ...............717, 7163, 767,
– Ressaltando a inconveniência da
modificação da lei eleitoral...........................
–
Encaminhando
a
votação
do
Requerimento nº 441, de 1957....................
– Levantando questão de ordem e
regimental quanto à abertura da sessão
......................................................809, 813,
– Lendo telegramas que recebeu a respeito
da situação dos ferroviários da Estrada de
Ferro Ilhéus a Conquista..............................
– Sôbre o projeto que concede isenção de
direitos de importação para a penicilina
injetável........................................................
– Encaminhando a votação do Projeto de
Lei da Câmara nº 246, de 1956...................
– Sôbre o projeto que concede pensão
especial a Zilma Reis e Silva.......................
KERGINALDO CAVALCANTI
–
Explicação
pessoal
sôbre
o
resultado da votação do projeto que
dispõe sôbre a reforma da Tarifa das
Alfândegas.............................................
– Encaminhando a votação de emenda ao
projeto que dispõe sôbre a reforma da
Tarifa das Alfândegas .......................22,
25, 27, 35, 37, 38, 49, 61, 66, 68,
– Assinalando a passagem de mais um
aniversário da "Gazeta de Notícias".............
– Declaração de voto ao projeto que dispõe
sôbre a reforma da Tarifa das Alfândegas...
– A intervenção do Estado no domínio
econômico....................................................
– Rendendo homenagem à memória do Sr.
Washington Luiz Pereira de Souza ......166,
– Encaminhando a votação do Projeto de
Lei do Senado nº 1, de 1957........................
– Rendendo homenagem à memória do Sr.
Arthur Bernardes..........................................
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– Questão de ordem sôbre o Memorial nº 2,
de 1957, do Sr. José de Medeiros................
– Manifestando pesar pelo falecimento do
Senador Maynard Gomes............................
– Lendo carta aberta publicada pela
imprensa e assinada por produtores e
industriais do sal ...................................387,
– Sôbre o projeto que reforma o Regimento
Interno do Senado........................................
– Manifestando pesar pelo falecimento do
Sr. Walter Franco.........................................
– Emitindo parecer sôbre o projeto que
reforma o Regimento Interno do Senado.....
– Declaração de voto ao Projeto de Lei da
Câmara nº 81, de 1956................................
– Encaminhando a votação do projeto que
dispõe sôbre a política nacional do petróleo
–
Encaminhando
a
votação
do
Requerimento nº 441, de 1957.....................
– Sôbre a questão de ordem e regimental
levantada pelo Sr. Juracy Magalhães
quanto à abertura da sessão ........811, 814,
LAMEIRA BITTENCOURT
– Manifestando pesar pelo falecimento do
Sr. Walter Franco.........................................
– Defendendo o Superintendente do Plano
de Valorização Econômica da Amazônia,
dos ataques que lhe foram feitos por um
parlamentar ..........................................571,
– Relatando emenda ao Projeto de Lei da
Câmara nº 172, de 1957 .............................
LAURO HORA
– Manifestando pesar pelo falecimento do
Senador Maynard Gomes............................
– Manifestando pesar pelo falecimento do
Sr. Walter Franco.........................................
LIMA GUIMARÃES
– Sôbre emenda ao projeto que dispõe sôbre
a reforma da Tarifa das Alfândegas .............70,
– Sôbre o projeto que reforma a Lei de
Acidentes do Trabalho..................................
– Emitindo parecer, pela Comissão
Constituição e Justiça, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 145, de 1957 ............183,
– Sôbre o projeto que cria cédulas de
crédito rural...................................................
LIMA TEIXEIRA
– Considerações em tôrno da situação dos
produtores de fumo do recôncavo baiano....
– A situação em que se encontra a Estrada
Rio-Bahia em conseqüência das chuvas.....
LINO DE MATTOS
– Encaminhando a votação do projeto que
dispõe sôbre a reforma da Tarifa das
Alfândegas ..................................24, 90, 98,
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– XV –
– Assinalando mais um aniversário da
cidade de Bauru...........................................
–
Declaração
de
voto
sôbre
o
Requerimento nº 390, de 1957....................
– Levantando questão de ordem sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 167, de 1955..
LOURIVAL FONTES
– Encaminhando a votação de emenda ao
projeto que dispõe sôbre a reforma da
Tarifa das Alfândegas..................................
– Associando-se às homenagens de pesar
tributadas a Bastos Tigre.............................
MOURÃO VIEIRA
– Ressaltando a necessidade do combate
à tuberculose em todo o território nacional.
Comentando o problema da valorização da
Amazônia.....................................................
– Encaminhando a votação de emenda ao
projeto que dispõe sôbre a reforma da
Tarifa das Alfândegas..................................
– Lendo telegrama recebido do Pessoal do
Acôrdo do Amazonas, sôbre o pagamento
do aumento do salário sem crédito..............
– Tratando do problema da juta, no Estado
do Amazonas .......................................157,
– Reconsiderando o problema da
valorização da Amazônia .............188, 419,
– Lendo ofício que recebeu do Sindicato
dos Trabalhadores de Indústria, sôbre os
aumentos qüinqüenais concedidos pela Lei
nº 35.449, de 1954.......................................
– Manifestando pesar pelo falecimento do
Senador Maynard Gomes............................
– As finalidades da Escola Superior de Guerra
– Encaminhando a votação do Projeto de
Lei da Câmara nº 246, de 1956...................
NEVES DA ROCHA
– Emitindo parecer, pela Comissão de
Legislação Social, sôbre o Projeto de Lei
da Câmara nº 1671, de 1955.......................
– Assinalando o transcurso de mais um
aniversário da Casa Pia e do Colégio dos
órfãos de São Joaquim, da Bahia................
NOVAES FILHO
– Associando-se às homenagens de pesar
tributadas a Bastos Tigre.............................
– Rendendo homenagem à memória do Sr.
Washington Luiz Pereira de Souza..............
– Reafirmando a necessidade de uma
trégua política para solução dos problemas
que afligem o País ................................261,
– Manifestando pesar pelo falecimento do
Senador Maynard Gomes............................
– Manifestando pesar pelo falecimento do
Sr. Walter Franco.........................................
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682
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– Comentários em tôrno da atualidade
política brasileira..........................................
– Encaminhando a votação de emenda ao
projeto que dispõe sôbre a política nacional
do petróleo...................................................

Págs.
646
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PEDRO LUDOVICO
– Sôbre artigo publicado no "Diário
Carioca" a respeito da mudança da
Capital para o Planalto Central de
Goiás......................................................

698

PRISCO DOS SANTOS
– Manifestando pesar pelo falecimento do
Sr. Walter Franco.........................................

550

REMY ARCHER
– Encaminhando a votação de emenda ao
projeto que dispõe sôbre a reforma da
Tarifa das Alfândegas ................33, 34, 36,
–
Analisando
as
lutas
políticas
desenvolvidas no Estado do Maranhão.......
SAULO RAMOS
– Sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº
119, de 1957................................................
– Sôbre o projeto que abre crédito para
a
reconstrução
do
Palácio
da
Assembléia Legislativa do Estado de
Santa Catarina.......................................
SEBASTIÃO ARCHER
– A situação política e administrativa do
Estado do Maranhão....................................
SERGIO MARINHO
–
Lendo
telegrama
recebido
do
Governador do Estado do Rio Grande do
Norte, sôbre a situação dos salineiros
daquele Estado..........................................
– Não responsabilizando os partidos
políticos pelos motivos que suscitaram a
crise que abala o País..................................
SOBRAL BARRETO
– Manifestando pesar pelo falecimento do
Senador Maynard Gomes............................

73
370

586

621

528

582
866

375

VIVALDO LIMA
– Encaminhando a votação de emenda ao
projeto que dispõe sôbre a reforma da
Tarifa das Alfândegas..................................
– Assinalando a data comemorativa da
independência do Equador ..................366,

629

WALDEMAR SANTOS
– Apresentando ao Senado suas
despedidas e agradecendo a consideração
recebida de seus colegas.............................

922

22

MATÉRIA CONTIDA NESTE VOLUME
ACÔRDO GERAL SÔBRE TARIFAS E
COMÉRCIO
– Sôbre o projeto que abre crédito para a
participação do Brasil na XI Reunião do –;
discurso do Sr. João Villasboas ...........924,

Págs.

987

AGAMEMNON MAGALHÃES
– Rendendo homenagem à memória do Sr.
–; discurso do Sr. Apolônio Salles................
– Idem, discurso do Sr. Jarbas Maranhão...

697
774

ALGODÃO
– Os problemas dos produtores de – do
Nordeste; discurso do Sr. Abelardo Jurema

237

ALVARO LINS
– Formulando questão de ordem sôbre o
comparecimento do Embaixador – na reunião
da Comissão de Relações Exteriores;
discurso do Sr. Freitas Cavalcanti...................
AMAZÔNIA
–
Assinalando
a
necessidade
da
recuperação econômica da –; discurso do
Sr. Cunha Mello...........................................
– Comentando o problema da valorização
da –; discurso do Sr. Mourão Vieira.............
– Reconsiderando o problema da
valorização da –; discurso do Sr. Mourão
Vieira ............................................188, 419,
ARTHUR BERNARDES
– Assinalando a data comemorativa do
nascimento do Sr. –; discurso do Sr.
Ezechias da Rocha......................................
– Rendendo homenagem à memória do Sr.
–; discurso do Sr. Gomes de Oliveira..........
– Idem, discurso do Sr. Kerginaldo Cavalcanti.
ASSISTENTE SOCIAL
– Sôbre o projeto que visa regulamentar o
exercício da profissão de –; discurso do Sr.
Abelardo Jurema..........................................
– Idem; discurso do Sr. Filinto Muller...........
ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
MUNICÍPIOS
– Lendo telegrama que recebeu do
Secretário-Geral da –, seção do Ceará;
discurso do Sr. Carlos Saboya.....................

832

196
2
670

252
293
295

299
301

921

ATA
– da 104ª sessão da 3ª sessão legislativa
da 3ª legislatura, em 1 de agôsto de 1957...
– da 105ª e sessão da 3ª sessão legislativa
da 3ª legislatura, em 1 de agôsto de 1957...
– da 106ª sessão da 3ª sessão legislativa
da 3ª legislatura, em 2 de agôsto de 1957...
– da 107ª sessão da 3ª sessão legislativa
da 3ª legislatura, em 2 de agôsto de 1957...
– da 108ª sessão da 3ª sessão legislativa
da 3ª legislatura, em 2 de agôsto de 1957...
– da 109ª sessão da 3ª sessão legislativa
da 3ª legislatura, em 5 de agôsto de 1957...
– da 110ª sessão da 3ª sessão legislativa
da 3ª legislatura, em 5 de agôsto de 1957...
– da 111ª sessão da 3ª sessão legislativa
da 3ª legislatura, em 5 de agôsto de 1957...
– da 112ª sessão da 3ª sessão legislativa
da 3ª legislatura, em 6 de agôsto de 1957...
– da 113ª sessão da 3ª sessão legislativa
da 3ª legislatura, em 7 de agôsto de 1957...
– da 114ª sessão da 3ª sessão legislativa
da 3ª legislatura, em 8 de agôsto de 1957...
– da 115ª sessão da 3ª sessão legislativa
da 3ª legislatura, em 9 de agôsto de 1957...
– da 116ª sessão da 3ª sessão legislativa
da 3ª legislatura, em 9 de agôsto de 1957...
– da 117ª sessão da 3ª sessão legislativa
da 3ª legislatura, em 12 de agôsto de 1957.
– da 118ª sessão da 3ª sessão legislativa
da 3ª legislatura, em 13 de agôsto de
1957.............................................................
– da 119ª sessão da 3ª sessão legislativa
da 3ª legislatura, em 14 de agôsto de
1957.............................................................
– da 120ª sessão da 3ª sessão legislativa
da 3ª legislatura, em 14 de agôsto de
1957.............................................................
– da 121ª sessão da 3ª sessão legislativa
da 3ª legislatura, em 16 de agôsto de
1957.............................................................
– da 122ª sessão da 3ª sessão legislativa
da 3ª legislatura, em 19 de agôsto de
1957.............................................................
– da 123ª sessão da 3ª sessão legislativa
da 3ª legislatura, em 20 de agôsto de
1957.............................................................
– da 124ª sessão da 3ª sessão legislativa
da 3ª legislatura, em 21 de agôsto de
1957.............................................................
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– XVIII –
– da 125ª sessão da 3ª sessão legislativa
da 3ª legislatura, em 22 de agôsto de 1957.
– da 126ª sessão da 3ª sessão legislativa
da 3ª legislatura, em 22 de agôsto de 1957.
– da 127ª sessão da 3ª sessão legislativa
da 3ª legislatura, em 23 de agôsto de 1957.
– da 128ª sessão da 3ª sessão legislativa
da 3ª legislatura, em 26 de agôsto de 1957.
– da 129ª sessão da 3ª sessão legislativa
da 3ª legislatura, em 26 de agôsto de 1957.
– da 130ª sessão da 3ª sessão legislativa
da 3ª legislatura, em 27 de agôsto de 1957.
– da 131ª sessão da 3ª sessão legislativa
da 3ª legislatura, em 28 de agôsto de 1957.
– da 132ª sessão da 3ª sessão legislativa
da 3ª legislatura, em 29 de agôsto de 1957.
– da 133ª sessão da 3ª sessão legislativa
da 3ª legislatura, em 30 de agôsto de 1957.
AVISO
– do Ministério da Fazenda, prestando as
informações requeridas pelo Sr. Cunha
Mello.............................................................
– do Sr. Ministro da Fazenda, prestando as
informações requeridas pelo Sr. Juracy
Magalhães....................................................
– do Sr. Ministro da Fazenda, prestando
as informações requeridas pelo Senado
Federal.........................................................
– do Sr. Ministro da Fazenda, prestando as
informações requeridas pelo Sr. Novaes Filho
– do Sr. Ministro do Trabalho, prestando as
informações requeridas pelo Sr. Othon Mader.
– do Sr. Ministro do Trabalho, prestando as
informações requeridas pelo Sr. Kerginaldo
Cavalcanti....................................................
– do Sr. Ministro do Trabalho, prestando as
informações requeridas pelo Sr. Juracy
Magalhães....................................................
– do Sr. Ministro do Trabalho, prestando as
informações requeridas pelo Sr. Mendonça
Clark.............................................................
– do Sr. Ministro da Fazenda, prestando as
informações requeridas pelo Sr. Lino de
Mattos..........................................................
– do Sr. Ministro do Trabalho, prestando as
informações requeridas pelo Sr. Rui Palmeira
– do Sr. Ministro da Justiça, prestando as
informações requeridas pelo Sr. Rui Palmeira
– do Sr. Ministro da Fazenda, prestando as
informações requeridas pelo Sr. Othon Mader.
– do Sr. Ministro da Aeronáutica, prestando
as informações requeridas pelo Sr. Rui
Palmeira.......................................................
– do Sr. Chefe do Gabinete Civil da
Presidência da República, prestando as
informações requeridas pelo Sr. Mozart Lago
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749
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636
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927

1
125
210
213
213
381
382
431
601
602
602
636
816
836

BASTOS TIGRE
– Manifestando pesar pelo falecimento
do Sr. –; discurso do Sr. Ezechias da
Rocha...........................................................
– Idem, discurso do Sr. Lourival Fontes.......
– Idem, discurso do Sr. Novaes Filho..........

Págs.

109
110
127

BAURU
– Assinalando mais um aniversário da
cidade de –; discurso do Sr. Lino de
Mattos...........................................................

31

CARLOS LACERDA
– Relembrando o atentado levado a efeito
contra o Sr. –, do qual resultou a morte do
Major Rubens Vaz; discurso do Sr. João
Villasboas.....................................................

179

CARTA
– Lendo – aberta publicada pela imprensa
e assinada por produtores e industriais do
sal; discurso do Sr. Kerginaldo Cavalcanti
..............................................................387,

502

COFAP
– A entrevista do Presidente da – sôbre os
benefícios trazidos à coletividade por
aquele órgão; discurso do Sr. Gomes de
Oliveira.........................................................

80

CASA PIA
– Assinalando mais um aniversário da – de
São Joaquim; discurso do Sr. Neves da
Rocha...........................................................

526

CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL
– Encaminhando a votação do projeto
que cria –; discurso do Sr. Daniel
Krieger..........................................................
– Idem, discurso do Sr. Lima Guimarães.....

346
347

COLÉGIO DOS ÓRFÃOS
– Assinalando mais um aniversário do – de
São Joaquim; discurso do Sr. Mourão
Vieira............................................................

526

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
– Emitindo parecer, pela –, sôbre Projeto
de Lei da Câmara nº 167, de 1955;
discurso do Sr. Abelardo Jurema.................
– Emitindo parecer, pela –, sôbre Projeto
de Lei do Senado nº 1, de 1957; discurso
do Sr. Gaspar Velloso..................................
– Emitindo parecer, pela –, sôbre Projeto
de Lei da Câmara nº 145, de 1957;
discurso do Sr. Lima Guimarães ..........183,

172
219
217

– XIX –
COMISSÃO DE ECONOMIA
– Emitindo parecer, pela –, sôbre Projeto
de Lei da Câmara nº 145, de 1957;
discurso do Sr. Abelardo Jurema.................
– Emitindo parecer, pela –, sôbre Projeto
de Lei da Câmara nº 145, de 1957;
discurso do Sr. Juracy Magalhães...............

Págs.

183
217

COMISSÃO DE FINANÇAS
– Emitindo parecer, pela –, sôbre Projeto
de Lei do Senado nº 1, de 1957; discurso
do Sr. Ary Vianna.........................................
– Emitindo parecer, pela –, sôbre Projeto
de Lei da Câmara nº 145, de 1957;
discurso do Sr. Fausto Cabral......................

221

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL
– Emitindo parecer, pela –, sôbre Projeto
de Lei do Senado nº 1, de 1957; discurso
do Sr. Fausto Cabral....................................
– Emitindo parecer, pela –, sôbre Projeto
de Lei da Câmara nº 167, de 1955;
discurso do Sr. Neves da Rocha..................

221

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL
– Emitindo parecer, pela –, sôbre Projeto
de Lei do Senado nº 1, de 1957; discurso
do Sr. Gilberto Marinho................................
"CORREIO DA MANHÃ"
– Sôbre comentários feitos pelo – das
referências que fêz quanto ao papel do
"coronel" na vida política brasileira;
discurso do Sr. Abelardo Jurema.................
CRISE
– Não responsabilizando os partidos
políticos pelos motivos que suscitaram a –
que abala o País; discurso do Sr. Sergio
Marinho........................................................
DECLARAÇÃO DE VOTO
– sôbre emenda oferecida ao projeto que
dispõe sôbre a reforma da Tarifa das
Alfândegas; discurso do Sr. Alencastro
Guimarães....................................................
– Idem, discurso do Sr. Carlos Saboya........
– Idem, discurso do Sr. Kerginaldo
Cavalcanti.....................................................
– sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 141,
de 1957; discurso do Sr. Filinto Muller.........
– sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 81,
de 1956; discurso do Sr. Kerginaldo
Cavalcanti.....................................................
– sôbre o Requerimento nº 390, de 1957;
discurso do Sr. Lino de Mattos.....................
– sôbre o Requerimento nº 441, de 1957;
discurso do Sr. Gaspar Velloso....................

184

173

220

844

866

13
69
121
149
764
112
804

DECRETO-LEI Nº 7.036
– Sôbre o projeto que altera disposições do
–, de 10 de novembro de 1944; discurso do
Sr. João Villasbôas.......................................
"DIÁRIO CARIOCA"
– Sôbre artigo publicado no – a respeito
da mudança da Capital para o Planalto
Central de Goiás; discurso do Sr. Pedro
Ludovico.......................................................
EMENDA
– Sôbre – ao projeto que dispõe sôbre
a reforma da Tarifa das Alfândegas;
discurso do Sr. Alencastro Guimarães
...................................14, 17, 42, 44, 47, 94,
– Idem, discurso do Sr. Alô Guimarães........
– Idem, discurso do Sr. Carlos Lindenberg..
– Idem, discurso do Sr. Carlos Saboya
...........................................................47, 64,
– Idem, discurso do Sr. Cunha Mello .....89,
– Idem, discurso do Sr. Filinto Muller
.......................................14, 27, 34, 41, 100,
– Idem, discurso do Sr. Freitas Cavalcanti...
– Idem, discurso do Sr. Gaspar Velloso .67,
– Idem, discurso do Sr. Kerginaldo
Cavalcanti
..........................................22,
25, 27, 35, 37, 38, 49, 61, 66, 68,
– Idem, discurso do Sr. Lima Guimarães
.................................................................70,
– Idem, discurso do Sr. Lourival Fontes.......
– Idem, discurso do Sr. Mourão Vieira.........
– Idem, discurso do Sr. Remy Archer
.....................................................33, 34, 36,
– Idem, discurso do Sr. Vivaldo Lima...........
– Sôbre – oferecida ao Projeto de Lei da
Câmara nº 129, de 1956; discurso do Sr.
Caiado de Castro..........................................
– Justificando – que ofereceu ao Projeto de
Lei da Câmara nº 114, de 1957; discurso
do Sr. Carlos Saboya...................................
– Sôbre – ao Projeto de Lei do Senado nº
1, de 1957; discurso do Sr. Filinto Muller.....
– Idem, discurso do Sr. Juracy Magalhães..
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174

698

100
45
45
73
97
149
46
120
148
87
94
40
73
22
344
920
222
220

EQUADOR
– Assinalando a data comemorativa da
independência do –; discurso do Sr.
Vivaldo Lima .........................................366,

629

ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA
– As finalidades da –; discurso do Sr.
Mourão Vieira...............................................

592

ESTADO DE ALAGOAS
– Congratulando-se com a notícia da
existência de petróleo no – discurso do Sr.
Ezechias da Rocha ...............................529,

826

– XX –
ESTADO DO MARANHÃO
– Analisando as lutas políticas desenvolvidas
no –; discurso do Sr. Remy Archer..................
– A situação política e administrativa do –;
discurso do Sr. Sebastião Archer.................
ESTADO DA PARAÍBA
– A situação econômica do –; discurso do
Sr. Abelardo Jurema....................................
ESTADO DE SANTA CATARINA
– Sôbre o projeto que abre crédito para
reconstrução do Palácio da Assembléia
Legislativa do –; discurso do Sr. Freitas
Cavalcanti....................................................
– Idem, discurso do Sr. Saulo Ramos.........
ESTRADA DE FERRO ILHÉUS A
CONQUISTA
– Lendo telegramas que recebeu a respeito
da situação dos ferroviários da –; discurso
do Sr. Juracy Magalhães.............................
ESTRADA RIO-BAHIA
– A situação em que se encontra a – em
conseqüência das chuvas; discurso do Sr.
Lima Teixeira................................................
EXPLICAÇÃO PESOAL
– sôbre o Requerimento nº 390, de 1957,
que apresentou ao Plenário; discurso do
Sr. Alencastro Guimarães............................
– discurso do Sr. Daniel Krieger..................
– sôbre o requerimento apresentado pelo
Sr. Alencastro Guimarães; discurso do Sr.
Gomes de Oliveira.......................................
– sôbre o projeto que dispõe sôbre a
reforma da Tarifa das Alfândegas; discurso
do Sr. Gomes de Oliveira.............................
– sôbre o resultado da votação do projeto
que dispõe sôbre a reforma da Tarifa das
Alfândegas; discurso do Sr. Kerginaldo
Cavalcanti....................................................

Págs.
370
528

237

623
621

834

627

111
684
97
117

16

FERROVIÁRIOS
– Lendo telegramas que recebeu a respeito da
situação dos – da Estrada de Ferro Ilhéus a
Conquista; discurso do Sr. Juracy Magalhães..

834

FUMO
– Considerações em tôrno dos produtores
de – do recôncavo baiano; discurso do Sr.
Lima Teixeira................................................

263

"GAZETA DE NOTÍCIAS"
– Assinalando a passagem de mais um
aniversário da –; discurso do Sr.
Kerginaldo Cavalcanti..................................

107

GENNYSON AMADO
–
Congratulando-se
com
a
indicação do nome do Sr. – para
dirigir o Hospital dos Servidores do
Estado; discurso do Sr. Abelardo
Jurema...................................................
– Idem, discurso do Sr. Gilberto Marinho.....
GETÚLIO VARGAS
– Rendendo homenagem à memória
do Sr. –; discurso do Sr. Abelardo
Jurema.........................................................
– Idem, discurso do Sr. Apolônio Salles.......
– Idem, discurso do Sr. Cunha Mello...........
– Idem, discurso do Sr. Ezechias da
Rocha...........................................................
– Idem, discurso do Sr. João Villasbôas......
– Idem, discurso do Sr. Gomes de Oliveira..
GONÇALO ROLEMBERG DO PRADO
– Manifestando pesar pelo falecimento
do Sr –; discurso do Sr. Juracy
Magalhães..............................................
HOMENAGEM
– Rendendo – à memória do Sr.
Washington Luiz Pereira de Souza;
discurso do Sr. Abelardo Jurema.................
– Idem, discurso do Sr. Daniel Krieger.........
– Idem, discurso do Sr. Filinto Muller...........
– Idem, discurso do Sr. Gomes de
Oliveira.........................................................
– Idem, discurso do Sr. Kerginaldo
Cavalcanti .............................................166,
– Idem, discurso do Sr. Novaes Filho...........
– Rendendo – à memória do Sr.
Getúlio Vargas; discurso do Sr. Abelardo
Jurema...................................................
– Idem, discurso do Sr. Apolônio
Salles............................................................
– Idem, discurso do Sr. Cunha Mello...........
– Idem, discurso do Sr. Ezechias da
Rocha...........................................................
– Idem, discurso do Sr. João Villasbôas......
– Idem, discurso do Sr. Gomes de
Oliveira.........................................................
– Rendendo – à memória do Sr.
Agamemnon Magalhães; discurso do Sr.
Apolônio Salles............................................
– Idem, discurso do Sr. Jarbas Maranhão...
– Rendendo – à memória do Sr.
Oswaldo Cruz; discurso do Sr. Frederico
Nunes.....................................................
– Rendendo – à memória do Sr. Arthur
Bernardes; discurso do Sr. Gomes de
Oliveira.........................................................
– Idem, discurso do Sr. Kerginaldo
Cavalcanti.....................................................
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391
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754
697
697
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757
753

192

170
169
168
168
171
169
754
697
697
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753
697
774
180
293
295

– XXI –
HOSPITAL DOS SERVIDORES DO
ESTADO
– Congratulando-se com a indicação do
nome do Sr. Gennyson Amado para dirigir
o –; discurso do Sr. Abelardo Jurema..........
– Idem, discurso do Sr. Gilberto Marinho.....
– Assinalando o 10º aniversário do –;
discurso do Sr. Ezechias da Rocha.............

Págs.

391
414
368

INTERVENÇÃO DO ESTADO
– A – no domínio econômico; discurso do
Sr. Kerginaldo Cavalcanti.............................

163

JORGE MOREIRA DA ROCHA
– Manifestando pesar pelo falecimento do
Sr. –; discurso do Sr. Fausto Cabral............

368

JORNALISTAS PROFISSIONAIS
– Sôbre emenda ao projeto que dispõe
sôbre aposentadoria dos –; discurso do Sr.
Filinto Muller.................................................
– Idem, discurso do Sr. Juracy Magalhães..
– Idem, discurso do Sr. Kerginaldo
Cavalcanti.....................................................

222
220
223

JOSÉ MARIA PORTO
– Congratulando-se com a investidura do
Sr. –, como substituto do Sr. Argemiro de
Figueiredo; discurso do Sr. Abelardo
Jurema.........................................................

237

JOSÉ WILLEMSENS JUNIOR
– Lendo entrevista que concedeu ao "O
Globo", como resposta ao Sr. –; discurso
do Sr. Carlos Saboya...................................

236

JUTA
– Tratando do problema da – no Estado do
Amazonas; discurso do Sr. Mourão Vieira
..............................................................157,

833

LEI DE ACIDENTES DO TRABALHO
– Sôbre o projeto que reforma a –, discurso
do Sr. Lima Guimarães................................

175

LEI DO INQUILINATO
– Apresentando anteprojeto, para estudo,
da –; discurso do Sr. Abelardo Jurema........

610

LEI ELEITORAL
– Ressaltando a inconveniência da
modificação da –; discurso do Sr. Juracy
Magalhães....................................................
MAYNARD GOMES
– Manifestando pesar pelo falecimento do
Senador –; discurso do Sr. Benedicto
Valladares....................................................

779

377

– Idem, discurso do Sr. Freitas Cavalcanti...
– Idem, discurso do Sr. Gilberto Marinho.....
– Idem, discurso do Sr. Kerginaldo
Cavalcanti.....................................................
– Idem, discurso do Sr. Lauro Hora..............
– Idem, discurso do Sr. Mourão Vieira.........
– Idem, discurso do Sr. Novaes Filho..........
– Idem, discurso do Sr. Sobral Barreto........
MEMORIAL
– Sôbre — recebido de funcionários da
Estrada de Ferro Central do Brasil que
foram preteridos por nomeações feitas
naquela entidade; discurso do Sr. Caiado
de Castro......................................................
– Sôbre o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, ao – nº 2, do Sr.
José de Medeiros; discurso do Sr. Filinto
Muller ....................................................363,
MENDES PIMENTEL
– Manifestando pesar pelo falecimento do
Sr. –; discurso do Sr. Benedicto Valladares.
MENSAGEM
– ns. 254 a 257, do Sr. Presidente da
República, acusando e agradecendo o
recebimento das de ns. 109 a 162...............
– ns. 258 a 262, do Sr. Presidente da
República, restituindo autógrafos de
projetos de lei já sancionados......................
– nº 263, do Sr. Presidente da República,
restituindo autógrafos do Projeto de Lei da
Câmara nº 245, de 1956..............................
– ns. 264 e 265, do Sr. Presidente da
República, agradecendo o recebimento das
de ns. 44 e 43, do Congresso Nacional.......
– ns. 269 e 270, do Sr. Presidente da
República, acusando e agradecendo o
recebimento das de ns. 45 e 146.................
– nº 271, do Sr. Presidente da República,
restituindo autógrafos do Projeto de Lei da
Câmara nº 73, de 1957................................
– nº 272, do Senhor Presidente da
República,
comunicando
ter
vetado
parcialmente o Projeto de Lei da Câmara nº
883, de 1955 (nº 141, de 1957, no Senado)
– nº 273, do Sr. Presidente da República,
comunicando ter vetado parcialmente o
Projeto de Lei da Câmara nº 1.181, de
1956 (nº 92, de 1957, no Senado)...............
– nº 277, do Sr. Presidente da República,
restituindo autógrafo, já sancionado, do
Projeto de Lei da Câmara nº 138, de
1957..............................................................
– nº 278, do Sr. Presidente da República,
acusando e agradecendo o recebimento da
de nº 48........................................................
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376
378
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253

364

422

53
124
156
156
532
532

554

561

749
873
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– nº 279, do Sr. Presidente da República,
restituindo autógrafos do Projeto de Lei da
Câmara nº 139, de 1957..............................
MUNICÍPIO DE PIQUETE
– Sôbre o projeto que inclui o – no Estado
de São Paulo; discurso do Sr. Caiado de
Castro ..........................................................
– Idem, discurso do Sr. João Villasbôas......
MUNICÍPIOS BRASILEIROS
– Afirmando a necessidade de se prestar
assistência técnica e financeira aos –;
discurso do Sr. Frederico Nunes..................

Págs.
873

250
249

205

"O GLOBO"
– Lendo entrevista que concedeu ao –,
como resposta ao Sr. José Willemsens
Junior; discurso do Sr. Carlos Saboya.........

236

"O MUNDO PORTUGUÊS"
– Assinalando a passagem de mais um
aniversário de –; discurso do Sr. Gilberto
Marinho .......................................................

665

OBRA SALESIANA
– Tecendo considerações em tôrno da –;
discurso do Sr. Abelardo Jurema.................

523

OFÍCIO
– da Câmara dos Deputados, restituindo
autógrafos de projetos de lei ...............2,
53, 178, 209, 229, 256, 306, 383,
418, 439, 532, 600, 635, 836, 877,
– do Presidente da Comissão Especial da
Faixa de Fronteiras, sôbre a Resolução nº
16, de 1950..................................................
– do Presidente da Comissão de Redação,
solicitando designação de substituto de
membro da Comissão que se encontra
ausente........................................................
– do Presidente da Comissão de
Constituição
e
Justiça,
solicitando
designação de substituto de membro da
Comissão, que se encontra ausente...........
– do Presidente da Comissão de Relações
Exteriores, solicitando designação de
substituto de membro da Comissão, que se
encontra de licença......................................
– do Presidente da Comissão de Finanças,
solicitando designação de substituto de
membro da Comissão, que se encontra
ausente........................................................
– da Câmara dos Deputados, comunicando
ter aprovada a emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 398, de 1956..
– do Sr. Sebastião Archer, comunicando ter
desistido da licença, em cujo gôzo se
achava, reassumindo o exercício do seu
mandato.......................................................

928
127

129

172

216

339
382

385

– do Presidente da Comissão de
Constituição
e
Justiça,
solicitando
designação de substituto de membro da
Comissão, que se encontra ausente............
– do Presidente da Comissão de Reforma
Constitucional, solicitando designação de
substitutos de membros da Comissão, que
se encontram ausentes ........................584,
– do Presidente da Comissão de Finanças,
solicitando designação de substituto de
membro da Comissão, que se encontra
ausente.........................................................
– do Presidente da Comissão de Educação
e Cultura, solicitando designação de
substitutivo de membro da Comissão que
se encontra licenciado..................................
– do Presidente da Comissão de Serviço
Público Civil, solicitando designação de
substitutos de membros da Comissão, que
se encontram ausentes................................
– da Associação Comercial de São Paulo,
enviando cópia do discurso proferido pelo
Sr. Eduardo Saigh, ao ensejo da
inauguração da sede da Associação de
Presidente Prudente....................................
– da Câmara Municipal de Bauru
comunicando a inserção em Ata de um voto
de confiança nos destinos da Petrobrás.........
– da Câmara Municipal de Governador
Valadares, solicitando do Poder Legislativo,
junto às convenções mundiais, para a
imediata cessação das experiências atômicas.
– da Câmara Municipal de Itauçu,
congratulando-se com o Congresso pela
apresentação da Emenda Constitucional nº 9
– da Câmara Municipal de Nova Iguaçu,
congratulando-se com o Congresso pela
passagem da data da autonomia do Distrito
Federal.........................................................
– da Câmara Municipal de Santa Rita,
manifestando-se contrária à cessão da Ilha de
Fernando de Noronha aos Estados Unidos......
– da Câmara Municipal de Santo André,
enviando exemplar do album referente ao
IV Congresso Nacional dos Municípios
brasileiros.....................................................
– da Federação Nacional dos Trabalhadores
Ferroviários do Rio de Janeiro, solicitando do
Congresso sua colaboração no sentido de
regularizar a situação do Conselheiro
daquela Federação...........................................
–
da
Federação
Nacional
dos
Trabalhadores em Transportes Marítimos e
Fluviais do Rio de Janeiro, enviando
memorial referente aos vencimentos dos
servidores da Marinha Mercante..................
– do Prefeito Municipal de Pirajuí,
congratulando-se com o Congresso pela
aprovação das alterações do artigo 295 do
Código do Processo Penal...........................
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839
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839

839

839

839

– XXIII –
–
da
Diretoria
do
Sindicato
dos
Trabalhadores na Indústria do Papel,
Papelão e Cortiça, de Arapoti, dirigindo
apêlo ao Congresso no sentido de ser
regularizada a situação dos trabalhadores
da
"Indústria
Brasileira
de
Papel
S.A.".............................................................
– da Ordem dos Advogados do Brasil,
comunicando ter aprovado unânimemente o
Parecer do Conselheiro João da Rocha Moreira,
emitido sôbre ofício recebido do Instituto
dos
Advogados
do
Rio
Grande
do
Sul........................................................................
– do Sr. Daniel Krieger, comunicando
não
ser
possível
comparecer
às
próximas reuniões das Comissões de
Constituição e Justiça e de Finanças,
a fim de que sejam designados substitutos
temporários para as referidas Comissões......
– do Sr. Mourão Vieira, comunicando que
se ausentará dos trabalhos da Casa,
para uma breve viagem ao Norte do País,
com a Escola Superior de Guerra, da
qual participa como representante do
Senado.........................................................
– do Sr. Georgino Avelino, comunicando
ter desistido da licença em que se acha
em gôzo, reassumindo o exercício do
mandato........................................................
ORDEM DO DIA
– Pauta para a – da sessão do dia 1º de agôsto
de 1957................................................................
– Pauta para a da sessão do dia 2 de agôsto de
1957 (extraordinária)............................................
– Pauta para a da sessão do dia 2 de agôsto de
1957.....................................................................
– Pauta para a – da sessão do dia 2 de agôsto
de 1957 (extraordinária).......................................
– Pauta para a – da sessão do dia 5 de agôsto
de 1957 (extraordinária)......................................
– Pauta para a – da sessão do dia 5 de agôsto
de 1957................................................................
– Pauta para a – da sessão do dia 5 de agôsto
de 1957 (extraordinária)......................................
– Pauta para a – da sessão do dia 6 de agôsto
de 1957...............................................................
– Pauta para a – da sessão do dia 7 de agôsto
de 1957................................................................
– Pauta para a – da sessão do dia 8 de agôsto
de 1957...............................................................
– Pauta para a – da sessão do dia 9 de agôsto
de 1957...............................................................
– Pauta para a – da sessão do dia 9 de agôsto
de 1957 (extraordinária)....................................
– Pauta para a – da sessão do dia 12 de agôsto
de 1957...............................................................
– Pauta para a – da sessão do dia 13 de agôsto
de 1957................................................................
– Pauta para a da sessão do dia 14 de
agôsto de 1957 380 – Pauta para a – da
sessão do dia 14 de agôsto de 1957
(extraordinária).............................................
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874

986

986

988

28
51
74
105
123
154
176
187
207
227
254
270
304
371

416

– Pauta para a – da sessão do dia 16 de agôsto
de 1957................................................................
– Pauta para a – da sessão do dia 19 de agôsto
de 1957................................................................
– Pauta para a – da sessão do dia 20 de agôsto
de 1957................................................................
– Pauta para a – da sessão do dia 21 de agôsto
de 1957................................................................
– Pauta para a – da sessão do dia 22 de agôsto
de 1957................................................................
– Pauta para a – da sessão do dia 22 de agôsto
de 1957 (extraordinária).......................................
– Pauta para a – da sessão do dia 23 de agôsto
de 1957................................................................
– Pauta para a – da sessão do dia 26 de agôsto
de 1957................................................................
– Pauta para a – da sessão do dia 26 de agôsto
de 1957 (extraordinária)......................................
– Pauta para a – da sessão do dia 27 de agôsto
de 1957................................................................
– Pauta para a – da sessão do dia 28 de agôsto
de 1957................................................................
– Pauta para a – da sessão do dia 29 de agôsto
de 1957................................................................
– Pauta para a – da sessão do dia 30 de agôsto
de 1957................................................................
OSWALDO CRUZ
– Rendendo homenagem à memória do Sr. –;
discurso do Sr. Frederico Nunes.........................
PARECER
– nº 699, de 1957, da Comissão de Redação,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 141, de
1957.....................................................................
– nº 700, de 1957, da Comissão de Legislação
Social, sôbre emenda ao Projeto de Lei da
Câmara nº 167, de 1955......................................
– nº 701, da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 167, de 1955..........
– nº 702, de 1957, da Comissão de Transporte,
Comunicações e Obras Públicas, sôbre o
Projeto de Lei do Senado nº 14, de 1957............
– nº 703, de 1957, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Lei do Senado nº
14,de 1957..........................................................
– nº 704, de 1957, da Comissão de Redação,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 310, de
1956.....................................................................
– nº 705, de 1957, da Comissão de Redação,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 325, de
1956.....................................................................
– nº 706, de 1957, da Comissão de Redação,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 380, de
1956.....................................................................
– nº 707, de 1957, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 145, de
1957.....................................................................
– nº 708, de 1957, da Comissão de Legislação
Social sôbre o Projeto de Lei do Senado nº 1,de
1957.....................................................................
– nº 709. de 1957, da Comissão de Redação.
sôbre o Projeto de Resolução nº 14,de 1957.......
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665
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807
835
871
925

180

129
150
151
157
157
214
214
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218
221
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– XXIV –
– nº 710, de 1957, da Comissão de Redação,
sôbre o Projeto de Resolução nº 35, de 1956.....
– nº 711, de 1957, da Comissão de Redação,
sôbre o Projeto de Resolução nº 17, de 1957.....
– nº 712, de 1957, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Resolução nº 20,
de 1957................................................................
– nº 713, de 1957, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Resolução nº 20, de
1957.....................................................................
– nº 714, de 1957, da Comissão de Relações
Exteriores, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº
349, de 1956........................................................
– nº 715, de 1957, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre a Indicação nº 1, de 1957..........
– nº 716, de 1957, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº
114, de 1957........................................................
– nº 717, de 1957, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 114, de
1957.....................................................................
– nº 718, de 1957, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Resolução nº 16,
de 1957................................................................
– nº 719, de 1957, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Resolução nº 16, de 1957.....
– nº 720, de 1957, da Comissão de Relações
Exteriores, sôbre o Requerimento nº 402, de
1957.....................................................................
– nº 721, de 1957, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 142, de
1957.....................................................................
– nº 722, de 1957, da comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 142, de
1957.....................................................................
– nº 723, de 1957, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 142, de
1957.....................................................................
– nº 724, de 1957, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 142, de
1957.....................................................................
– nº 725, de 1957, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 142, de
1957.....................................................................
– nº 726, de 1957, da Comissão de Redação,
sôbre o Projeto de Lei do Senado nº 1, de
1957.....................................................................
– nº 727, de 1957, da Comissão de Relações
Exteriores, sôbre o Requerimento nº 404, de
1957.....................................................................
– nº 728, de 1957, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº
81, de 1956 .........................................................
– nº 729, de 1957, da Comissão de Economia,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 81, de
1956 ....................................................................
– nº 730, de 1957, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 81, de
1956 ....................................................................
– nº 731, de 1957, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº
246, de 1956........................................................
– nº 732, de 1957, da Comissão de Transporte,
Comunicações e Obras Públicas, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 246, de 1956..........
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260
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285
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313
313

– nº 733, de 1957, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 246, de
1956.....................................................................
– nº 734, de 1957, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº
74, de 1957..........................................................
– nº 735, de 1957, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 74, de
1957.....................................................................
– nº 736, de 1957, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 80, de
1957.....................................................................
– nº 737, de 1957, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº
110, de 1957........................................................
– nº 738, de 1957, da Comissão de Economia,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 110, de
1957.....................................................................
– nº 739, de 1957, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 110, de
1957.....................................................................
– nº 740, de 1957, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 119, de
1957.....................................................................
– nº 741, de 1957, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 130, de
1957.....................................................................
– nº 742, de 1957, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 136, de
1957.....................................................................
– nº 743, de 1957, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 156, de
1957.....................................................................
– nº 744, de 1957, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 142, de
1957.....................................................................
– nº 745, de 1957, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 160, de
1957.....................................................................
– nº 746, de 1957, da Comissão de Segurança
Nacional, sôbre o Projeto de Lei do Senado nº
4, de 1954............................................................
– nº 747, de 1957, da Comissão de Saúde
Pública, sôbre o Projeto de Lei do Senado nº 4
de 1954................................................................
– nº 748, de 1957, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei do Senado nº 4, de 1954.
– nº 749, de 1957, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 3, de 1957........................................................
– nº 750, de 1957, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 3, de
1957.....................................................................
– nº 751, de 1957, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 8, de 1957........................................................
– nº 752, de 1957, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 8, de
1957.....................................................................
– nº 753, de 1957, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 24, de 1957......................................................
– nº 754, de 1957, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 24, de
1957.....................................................................
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322
323
323
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324
325
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327

– XXV–
– nº 755, de 1957, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº
125, de 1956........................................................
– nº 756, de 1957, da Comissão de Legislação
Social, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº
125, de 1956........................................................
– nº 757, de 1957, da Comissão de Legislação
Social, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº
125, de 1956........................................................
– nº 758, de 1957, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 125, de 1956
– nº 759, de 1957, da Comissão de Redação,
sôbre o Projeto de Resolução nº 21, de 1957.....
– nº 760, de 1957, da Comissão de Redação,
sôbre o Projeto de Resolução nº 22, de 1957.....
– nº 761, de 1957, da Comissão de Transporte,
Comunicações e Obras Públicas, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 224, de 1956..........
– nº 762, de 1957, da Comissão de Redação,
sôbre o Projeto de Resolução nº 20, de 1957.....
– nº 763, de 1957, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Resolução nº 2, de
1955.....................................................................
– nº 764, de 1957, da Comissão de Redação,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 92, de
1956.....................................................................
– nº 765, de 1957, da Comissão de Redação,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 125, de
1957.....................................................................
– nº 766, de 1957, da Comissão de Redação,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 145, de
1957.....................................................................
– nº 767, de 1957, da Comissão de Redação,
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 23, de
1957.....................................................................
– nº 769, de 1957, da Comissão de Redação,
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 26, de
1957.....................................................................
– nº 768, de 1957, da Comissão de Redação,
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 26, de
1957.....................................................................
– nº 770, de 1957, da Comissão de Redação,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 172, de 1957
– nº 771, de 1957, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 172, de
1957.....................................................................
– nº 772, de 1957, da Comissão de Redação,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 94, de 1956..
– nº 773, de 1957, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº
159, de 1957........................................................
– nº 774, de 1957, da Comissão Especial de
Reforma Constitucional, sôbre o Projeto de
Reforma Constitucional nº 1, de 1957.................
– nº 775, de 1957, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 142, de
1957.....................................................................
– nº 776, de 1957, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 142, de
1957.....................................................................
– nº 781, de 1957, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 142, de
1957....................................................................
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384
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439
440
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548
568
568
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570
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570
604
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642
644
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– nº 778, de 1957, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº
260, de 1956........................................................
– nº 779, de 1957, da Comissão de Segurança
Nacional, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº
260, de 1956........................................................
– nº 780, de 1957, da Comissão de Redação,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 172, de
1957.....................................................................
– nº 781, de 1957, da Comissão de Educação e
Cultura, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº
51, de 1952..........................................................
– nº 782, de 1957, da Comissão de Economia,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 16, de
1957.....................................................................
– nº 783, de 1957, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 16, de
1957.....................................................................
– nº 784, de 1957, da Comissão de
Constituição e Justiça, sôbre o Ofício nº S-4,
de 1957...........................................................
– nº 785, de 1957 da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº
345, de 1956........................................................
– nº 786, de 1957, da Comissão de Economia,
sôbre Projeto de Lei da Câmara nº 345, de
1956.....................................................................
– nº 787, de 1957, da Comissão de Economia,
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 23, de
1956.....................................................................
– nº 788, de 1957, da Comissão de Redação,
sôbre o Projeto de Lei do Senado nº 14, de
1957.....................................................................
– nº 789, de 1957, da Comissão de Redação,
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 24, de
1957.....................................................................
– nº 790, de 1957, da Comissão de Redação,
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 8, de
1957.....................................................................
– nº 791, de 1957, da Comissão de Economia,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 10, de
1957.....................................................................
– nº 792, de 1957, da Comissão de Legislação
Social, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 10,
de 1957................................................................
– nº 793, de 1957, da Comissão de Economia,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 131, de
1957.....................................................................
– nº 794, de 1957, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 136, de
1957.....................................................................
– nº 795, de 1957, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 25, de 1957......................................................
– nº 796, de 1957, da Comissão de Relações
Exteriores, sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 25, de 1957....................................
– nº 797, de 1957, da Comissão de Economia,
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 25, de
1957.....................................................................
– nº 798, de 1957, da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Resolução nº 25,
de 1957................................................................
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691
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– XXVI –
– nº 799, de 1957, da Comissão de
Constituição e Justiça, sôbre o Projeto de
Lei do Senado nº 31, de 1956......................
– nº 800, de 1957, da Comissão de
Legislação Social, sôbre o Projeto de Lei
do Senado nº 31, de 1956............................
– nº 801, de 1957, da Comissão de Serviço
Público Civil, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 84, de 1957................................
– nº 802, de 1957, da Comissão de
Finanças, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 142, de 1957..............................
– nº 803, de 1957, da Comissão de
Finanças, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 142, de 1957..............................
– nº 804, de 1957, da Comissão de
Redação, sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 25, de 1957............................
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942
943
944
945
945
946

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
– A vitória alcançada pelo – nas
eleições realizadas no Estado da
Paraíba; discurso do Sr. Abelardo
Jurema.........................................................

703

PENICILINA INJETÁVEL
– Sôbre o projeto que concede isenção de
direitos de importação para a –; discurso
do Sr. João Villasbôas..................................
– Idem, discurso do Sr. Juracy Magalhães..

855
856

PENSÃO ESPECIAL
– Sôbre o projeto que concede – a Zilma
Reis e Silva; discurso do Sr. Daniel
Krieger..........................................................
– Idem, discurso do Sr. João Villasbôas......
– Idem, discurso do Sr. Juracy Magalhães..
– Sôbre o projeto que concede – a Angelita
Fernandes da Silva; discurso do Sr. Filinto
Muller...........................................................
– Idem, discurso do Sr. Freitas Cavalcanti...
– Idem, discurso do Sr. Juracy Magalhães..
POLÍTICA NACIONAL DO PETRÓLEO
– Encaminhando a votação do projeto que
dispõe sôbre a –; discurso do Sr. Carlos
Saboya.........................................................
– Idem, discurso do Sr. Daniel Krieger
......................................................679, 719.
– Idem, discurso do Sr. Freitas Cavalcanti...
– Idem, discurso do Sr. João Villasbôas
....................................678, 716, 762, 7165,
– Idem, discurso do Sr. Juracy Magalhães
..............................................717, 763, 767,
– Idem, discurso do Sr. Kerginaldo
Cavalcanti.....................................................
– Idem, discurso do Sr. Novaes Filho..........

916
905
908
341
343
342

772
769
718
790
789
770
720

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
– nº 23, de 1956, que aprova o contrato
celebrado entre o Departamento de Portos,
Rios e Canais e a firma Moinhos Brasileiros
S.A. ..............................................................
– nº 1, de 1957, que determina o registro
do contrato celebrado entre o Govêrno do
Brasil e o José Roque...........................685,
– nº 3, de 1957, que aprova o contrato
celebrado entre a Delegacia Regional do
Trabalho do Estado do Maranhão e Ana de
Andrade Lopes e Maria Carolina de
Andrade Lopes..............324, 325, 629, 657,
– nº 8, de 1957, que determina o
registro do contrato de locação celebrado
entre o Serviço de Patrimônio da União
e a Companhia Cerâmica Brasileira
.......................325, 326, 594, 624, 752, 926
– nº 9, de 1957, que determina o registro
do contrato celebrado entre o Ministério do
Trabalho e a I.B.M. World Trade Co.....202,
– nº 11, de 1957, que determina
o registro do contrato celebrado entre o
Govêrno do Brasil e José Roque
.......................187, 204, 569, 665, 777, 793,
– nº 23, de 1957, que aprova o Acôrdo
Internacional do Trigo, assinado pelo
Brasil, em Washington.................................
187, 204, 205, 569, 665, 681, 686, 747, 777,
– nº 24, de 1957, que aprova a decisão do
Tribunal de Contas denegatória do registro
ao contrato de locação que especifica
..............326, 327, 630, 663, 664, 752, 926,
– nº 25, de 1957, que aprova o Tratado
Geral de Comércio e de Investimentos, o
Convênio de Comércio Fronteiriço e o
Protocolo Adicional Sôbre Direitos de
Importação, firmados entre o Brasil e o
Paraguai................842, 843, 871, 904, 905,
– nº 26, de 1957, que aprova o Tratado que
restabelece a Áustria como Estado
independente e democrático.................270,
303, 570, 666, 681, 686, 747, 777,
– nº 27, de 1957, que aprova a decisão do
Tribunal de Contas denegatória de contrato
que especifica...............................................
– nº 28, de 1957, que aprova a decisão do
Tribunal de Contas denegatória de registro
de contrato que especifica............................
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
– nº 51, de 1952, que homologa, para
todos os efeitos, a Lei nº 539, de 12 de
janeiro de 1949, do Rio Grande do Sul........
– nº 14, de 1955, que proíbe a entrada no
País de automóveis de passageiro sem
cobertura cambial .................................304,
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751
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663
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989

946

795
384
600
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346

– XXVII –
– nº 167, de 1955, que altera disposições do
Decreto-lei nº 7.036, de 10 de novembro de
1944 ........................................28, 52, 74,
105, 123, 149, 150, 151, 154, 172, 176, 181,
– nº 20, de 1956, que altera dispositivo da
Consolidação das Leis do Trabalho .371, 380,
– nº 81, de 1956, que modifica dispositivo da
Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1953
307, 309, 677, 685, 7115, 747, 760, 777, 789,
– nº 92, de 1956, que inclui o Município de
Piquete, no Estado de São Paulo
..................................227, 248, 548, 549, 629,
– nº 94, de 1956, que autoriza a
emissão de selos postais comemorativos
da fundação do Município de Quixadá
..........604, 686, 721, 747, 778, 808, 833, 835,
– nº 125, de 1956, que unifica o período de
carência do seguro-morte nos Institutos e
Caixas de Aposentadoria e Pensões
..........................................................327, 328,
– nº 129, de 1956, que concede pensão
especial a Angelita Fernandes da Silva
..........................................254, 269, 304, 341,
– nº 224, de 1956, que abre crédito para a
reconstrução do Palácio da Assembléia
Legislativa do Estado de Santa Catarina
.........................................................439, 594,
– nº 248, de 1956, que autoriza o Poder
Executivo a melhorar e equipar os portos de
Itacoatiara, São Paulo de Olivença e Fonte
Boa...........................................................808,
– nº 260, de 1956, que concede amparo dos
Estados aos conscritos acidentados ou
invalidados que estejam prestando serviço
militar........................................667, 668, 871,
– nº 282, de 1956, que cria cédulas de crédito
rural...........................270, 298, 299, 304, 346,
– 310, de 1956, que autoriza o Poder
Executivo a transferir ao Patronato de Ponta
Negra o prédio onde funciona aquela
instituição..................................214, 270, 297,
– nº 325, de 1956, que reorganiza os Cursos
do Departamento Nacional de Saúde
..........................................................214, 270,
– nº 326, de 1956, que modifica dispositivo da
Consolidação das Leis do Trabalho
..........................................371, 380, 396, 553,
– nº 342, de 1956, que dispõe sôbre o uso de
compêndios escolares..............254, 269, 425,
– nº 345, de 1956, que altera dispositivo da
Lei nº 970, de 16 de dezembro de 1949..........
– nº 349, de 1956, que isenta da
obrigatoriedade de porte de documento os
cidadãos portugueses residentes ou em
trânsito no Brasil.......................257, 425, 517,
– nº 356, de 1956, que cria a
Fundação de Assistência aos Garimpeiros
..........................................425, 519, 520, 570,
– nº 380, de 1956, que concede pensão
especial a Eva Alves de Goés..................214,
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904
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518
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215

– nº 6, de 1957, que regulamenta o
exercício da profissão de assistente
social.................................................270, 299,
– nº 10, de 1957, que fixa em seis o
número
de
horas
de
trabalho
diário
dos
cabineiros
de
elevador
..........................................................840, 985,
– nº 14, de 1957, que dá ao aeroporto de
Codó o nome de Magalhães de Almeida.........
– nº 16, de 1957, que concede aposentadoria
a Manoel José da Silva, Ajudante de Porteiro
..........................................693, 778, 808, 835,
– nº 45, de 1957, que declara de utilidade
pública as cotas da Sociedade Serviço
Marítimo Sul Brasil Ltda...................................
– nº 74, de 1957, que concede pensão
especial
a
Felenita
da
Silva
..........................................314, 315, 594, 624,
– nº 80, de 1957, que abre crédito
para
auxiliar
a
realização
do
I
Congresso
de
Jornalistas
Sul-RioGrandenses ......................316, 528, 553, 585,
– nº 84, de 1957, que regula o seqüestro e o
perdimento de bens nos casos de
enriquecimento ilícito por abuso de cargo ou
função..............................................................
– nº 94, de 1957, que autoriza a emissão de
selos postais comemorativos da Fundação do
Município de Quixadá.......................228, 251,
– nº 110, de 1957, que concede isenção de
direitos de importação para a penicilina
injetável...........................................................
316, 317, 318, 686, 746, 748, 778, 808, 855,
– nº 114, de 1957, que concede pensão
especial a Zilma Reis e Silva............259, 871,
– nº 119, de 1957, que abre crédito para
pagamento de salário e à indenização
devidos aos servidores transferidos da
Southern Brazzi Lumber and Colonization
Company para o Ministério da Guerra
..........................................318, 529, 553, 586,
– nº 125, de 1957, que abre crédito ao Poder
Judiciário
para
atender
a
despesas
decorrentes das Leis ns. 2.488, de 1955 e
2.488,
de
1955.....................................
..................187, 203, 568, 665, 685, 747, 777,
– nº 130, de 1957, que abre crédito destinado
às despesas com a participação do Brasil na
XI Reunião do Acôrdo Geral Sôbre Tarifas e
Comércio...................319, 872, 924, 925, 987,
– nº 131, de 1957, que dispõe sôbre créditos
orçamentários destinados à defesa contra as
sêcas do Nordeste....................................840,
– nº 136, de 1957, que abre crédito para
auxiliar a construção do Sanatório Evangélico
de Belo Horizonte......320, 339, 371, 380, 396,
– nº 138, de 1957, que abre crédito à 7ª
Região do Tribunal Regional do Trabalho
para pagamento de diferença de vencimentos
a Juízes.....................................................207,

Págs.
302

990
157
865
29
625

586

944
252

858
905

588

793

989
990
814

226

– XXVIII –
– nº 139, de 1957, que abre crédito como
auxílio à União dos Escoteiros do Brasil
..........................................................254, 269,
– nº 141, de 1957, que dispõe sôbre a
reforma da Tarifa das Alfândegas.........10, 28,
32, 51, 61, 74, 86, 105, 110, 112, 117, 129,
– nº 142, de 1957, que estima a Receita e
fixa a Despesa da União para o exercício
financeiro de 1958 ...............4, 286, 321, 416,
417, 423, 424, 425, 532, 642, 644, 645, 655,
666, 682, 686, 747, 777, 778, 795, 796, 797,
807, 808, 831, 833, 835, 858, 865, 866, 878,
– nº 45, de 1957, que declara de utilidade
pública as cotas da Sociedade Serviço
Marítimo Sul Brasil Ltda...................52, 74,
105, 123, 155, 176, 183, 207, 216, 218, 219,
– nº 156, de 1957, que retifica, sem ônus, a
Lei nº 3.032, de 1956................321, 872, 926,
– nº 159, de 1957, que modifica dispositivo da
Lei nº 1.521, de 1951..................................57,
– nº160, de 1957, que abre crédito
para pagamento da indenização aos
herdeiros
de
José
Silvino
Soares
.....................................57, 322, 529, 553,
– nº 161, de 1957, que concede pensão
especial a Luiza Holanda de Oliveira...............
– nº 162, de 1957, que abre crédito para a
construção de uma refinaria de petróleo em
Corumbá..........................................................
– nº 163, de 1957, que retifica, sem ônus, a
Lei nº 2.665, de 1955.......................................
– nº 164, de 1957, que abre crédito para
auxiliar a realização da VII Festa Nacional do
Trigo e da Exposição Agropecuária e
Industrial..........................................................
– nº 165, de 1957, que abre crédito para o
combate às geadas na região cafeeira do
Estado do Paraná............................................
– nº 166, de 1957, que concede pensão
especial a Adelina Cordeiro Cortes.................
– nº 167, de 1957, que abre crédito para
auxiliar
as
comemorações
do
1º
Centenário da Fundação da Cidade de
Estréla do Sul, Minas Gerais ....................
– nº 168, de 1957, que abre crédito para
pagamento devido ao Ministro aposentado
Antônio Pereira Braga.....................................
– nº 169, de 1957, que abre crédito para
auxiliar a Sociedade Ordem Servos de Maria
– Província do Brasil........................................
– nº 170, de 1957, que cria a cadeira de
Radiologia Clínica nas Faculdades de
Medicina...........................................................
– nº 171, de 1957, que altera o Quadro da
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do
Pará.................................................................
– nº 172, de 1957, que abre crédito ao
Orçamento da União para o Exercício de 1957
..............418, 570, 583, 594, 621, 625, 626, 6271,

Págs.
270
130

945

568
989
605

588
178
209
209

229
230
256

256
256
306
307
383
669

– nº 173, de 1957, que eleva a ajuda
financeira anual concedida às Missões
Salesianas do Amazonas concede auxílio à
União Norte Brasileira da Igreja Adventista do
Sétimo Dia, de Belém do Pará........................
– nº 174, de 1957, que concede isenção
de direitos de importação de material
destinado à Liga Baiana Contra a
Mortalidade Infantil ...................................
– nº 175, de 1957, que concede isenção de
direitos de importação de material destinado
à Basílica de Nossa Senhora de Ubá .............
– nº 176 de 1957, que concede ao TenenteBrigadeiro-do-Ar Alberto Santos Dumont o
pôsto honorífico de Marechal-do-Ar ................
– nº 177, de 1957, que modifica e revoga
dispositivos da Lei Orgânica do Ensino
Secundário.......................................................
– nº 178, de 19571, que concede auxílio à
Casa do Pequeno Jornaleiro............................
– nº 179, de 1957, que retifica a Lei nº 2.996,
de 10 de dezembro de 1956............................
– nº 180, de 1957, que retifica, sem alteração
de despesa, a Lei nº 2.665, de 6 de dezembro
de 1955............................................................
– nº 181, de 1957, que doa imóvel à
Associação dos Ex-Combatentes do Brasil,
seção do Distrito Federal.................................
– nº 182, de 1957, que abre crédito
destinado à aquisição de maquinária da
Companhia Nacional Forjagem de Aço
Brasileiro ..................................................
– nº 183, de 1957, que abre crédito destinado
a socorrer as vítimas das inundações
verificadas nos Municípios de Petrolina e
Casa Nova.......................................................
– nº 184, de 1957, que concede pensão
especial a Stela de Oliveira Cruls....................
– nº 185, de 1957, que ratifica o Convênio
celebrado entre a União o Estado de São
Paulo para execução dos Serviços de Polícia
Marítima, Aérea e de Fronteiras, naquele
Estado..............................................................
– nº 186, de 1957, que abre crédito para
auxiliar a Federação Universitária Paulista de
Esportes...........................................................
– nº 187, de 1957, que abre crédito ao
Supremo Tribunal Federal para pagamento a
funcionários da sua Secretaria.........................
– nº 188, de 1957, que abre crédito destinado
à construção de obras sôbre o rio Parnaíba,
na rodovia BR-31.............................................
– nº 190, de 1957, que abre crédito para
pagamento do abono de Natal aos servidores
da Estrada de Ferro Tocantins ........................
– nº 189, de 1957, que dispõe sôbre
o pagamento de cooperações financeiras
a instituições de assistência social,
hospitalar, cultural, educacional e rural .....
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– XXIX –
– nº 191, de 1957, que abre crédito destinado
ao pagamento de despesas do Lóide
Brasileiro..........................................................
– nº 192, de 1957, que retifica a Lei nº 2.942,
de 8 de novembro de 1957..............................
– nº 193, de 1957, que retifica a Lei nº 2.996,
de 10 de dezembro de 1956............................
– nº 194, de 1957, que cria o Fundo da
Marinha Mercante............................................
PROJETO DE LEI DO SENADO
– nº 41, de 1952, que dispõe sôbre o
adicional de insalubridade para trabalhadores
marítimos .......29, 52, 74, 105, 123, 155, 177,
– nº 4, de 1954, que restaura a Enfermaria Militar
do Exército, em Barbacena ...........323, 324, 594,
– nº 31, de 1956, que modifica disposições
da Consolidação das Leis do Trabalho
..........................................................942, 943,
– nº 1, de 1957, que dispõe sôbre a
aposentadoria dos jornalistas profissionais
..................................................29, 52, 75,
106, 123, 155, 176, 185, 207, 219, 221, 225,
– nº 2, de 1957, que consolida a legislação
sôbre a situação jurídica dos procuradores de
autarquias federais ..........................228, 252,
– nº 14, de 1957, que dá ao Aeroporto de
Codó o nome de "Magalhães de Almeida"..
..........371, 380, 413, 630, 663, 751, 752, 926,
– nº 22, de 1957, que dispõe sôbre o
pagamento das prestações representativas
do reajuste de dívidas pecuaristas ..........271,
– nº 25, de 1957, que entrega aos
contribuintes a direção dos Institutos e Caixas
de Aposentadoria e Pensões...........................
– nº 26, de 1957, que dispõe sôbre o ingresso
no Montepio Militar de funcionário aposentado
da extinta Secretaria de Estado da Guerra ......
– nº 27, de 1957, que declara de utilidade
pública a Fundação Anita Pastore D'Angelo
de São Paulo...................................................
– nº 28, de 1957, que modifica o Decreto-lei
nº 3.651, de 25 de setembro de 1941..............
– nº 29, de 1957, que extingue os cargos de
Depositários Judiciais da Justiça do Distrito
Federal.............................................................
– nº 30, de 1957, que regula a contagem de
tempo de serviço de magistrados federais .....
– nº 31, de 1957, que regula a locação de
prédios urbanos...............................................
– nº 32, de 1957, que ampara os sargentos
instrutores dos Tiros de Guerra nas
condições que menciona.................................
PROJETO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
– nº 1, de 1957, que substitui o § 4º do Art. 4º
do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias ..........................................29, 52,
75, 106, 123, 155, 177, 186, 606, 686, 746,

Págs.
928
928
930
937

186
625
990

292
380
989
276
76
340
395
582
637
946
949
985

989

PROJETO DE RESOLUÇÃO
– nº 2, de 1955, que reforma o Regimento
Interno do Senado .339, 371, 397, 398, 440, 686,
– nº 35, de 1956, que aposenta Antônio
Machado Rosa, Auxiliar de Portaria
..................................................230, 304, 345,
– nº 14, de 1957, que concede permissão a
Sebastião Veiga para servir, por um ano, ao
Govêrno de Goiás ............................230, 270,
– nº 16, de 1957, que concede aposentadoria
a Manoel José da Silva, Ajudante de Porteiro
..................................................................260,
– nº 17, de 1957, que nomeia para o cargo
inicial de Taquígrafo, candidatos habilitados
em concurso .............................................231,
– nº 20, de 1957, que nomeia para o cargo
inicial de Taquígrafo candidato habilitado em
concurso ...........................257, 268, 270, 304,
– nº 21, de 1957, que concede autorização ao
Sr. Lima Guimarães para participar da
Delegação
do
Brasil
à
Conferência
Interamericana de Economia a realizar-se em
Buenos Aires ....268, 296, 305, 365, 366, 384,
– nº 22, de 1957, que autoriza o Sr. Lima
Guimarães a participar da Delegação do
Brasil à Conferência Interamericana de
Economia .................292, 296, 305, 366, 384,
– nº 23, de 1957, que prorroga, por um ano, a
licença do Oficial Legislativo, Dyrno Pires
Ferreira.............................................................
– nº 24, de 1957, que aposenta José
Inocêncio
Cavalcanti,
Ajudante
de
Porteiro......................................................
– nº 25, de 1957, que regula o
processamento das promoções no Quadro da
Secretaria do Senado Federal .................567,
QUESTÃO DE ORDEM
– Levantando – e regimental quanto à
abertura da sessão; discurso do Sr. Juracy
Magalhães ........................................809, 813,
– Sôbre a – e regimental levantada pelo
Sr. Juracy Magalhães quanto a abertura
da sessão; discurso do Sr. Assis
Chateaubriand................................................
– Idem, discurso do Sr. Benedicto
Valladares........................................................
– Idem, discurso do Sr. Francisco Gallotti.......
– Idem, discurso do Sr. Freitas Cavalcanti......
– Idem, discurso do Sr. Gaspar Velloso...........
– Idem, discurso do Sr. João Villasbôas..........
– Idem, discurso do Sr. Kerginaldo Cavalcanti
..........................................................811, 814,
– sôbre o Memorial nº 2, de 1957, do Sr. José
Medeiros; discurso do Sr. Kerginaldo
Cavalcanti........................................................
– Levantando – sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 167, de 1955; discurso do Sr. Lino
de Mattos.........................................................
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– XXX –
– Formulando – sôbre o comparecimento do Sr.
Álvaro Lins na reunião da Comissão de
Relações Exteriores; discurso do Sr. Freitas
Cavalcanti............................................................
REGIMENTO INTERNO DO SENADO
– Sôbre o projeto que reforma o –; discurso do
Sr. Kerginaldo Cavalcanti....................................
– Emitindo parecer sôbre o projeto que
reforma o –; discurso do Sr. Kerginaldo
Cavalcanti............................................................
REQUERIMENTO
– nº 388, de 1957, solicitando preferência para
votação de Emenda.............................................
– nº 389, de 1957, solicitando preferência para
votação de Emenda.............................................
– nº 390, de 1957, solicitando a constituição de
uma Comissão de Inquérito para apurar a
existência ou não de influências externas nos
trabalhos do Senado............................................
– nº 391, de 1957, solicitando seja
constituída uma Comissão para visitar o
Senador Attílio Vivacqua, que se acha
enfermo........................................................
– nº 392, de 1957, solicitando sejam prestadas
homenagens à memória do Sr. Washington
Luiz Pereira de Souza..........................................
– nº 393, de 1957, solicitando seja designada
uma Comissão para representar o Senado nos
funerais do Sr. Washington Luiz Pereira de
Souza...................................................................
– nº 394, de 1957, solicitando, o Sr.
Argemiro de Figueiredo, noventa e cinco
dias de licença .............................................
– nº 395, de 1957, solicitando, o Sr. Lourival
Fontes, noventa e cinco dias de licença .............
– nº 396, de 1957, solicitando adiamento da
votação do Projeto de Lei do Senado nº 1, de
1952.....................................................................
– nº 397, de 1957, solicitando, o Sr. Carlos
Lindenberg, cem dias de licença..........................
– nº 398, de 1957, solicitando dispensa
de publicação da redação final do Projeto
de
Lei
da
Câmara
nº
380,
de
1956.............................................................
– nº 399, de 1957, solicitando informações
ao Ministro do Trabalho, Indústria e
Comércio ............................................................
– nº 400, de 1957, solicitando dispensa de
publicação da redação final do Projeto de
Resolução nº 17, de 1957....................................
– nº 401, de 1957, solicitando, o Sr. Júlio Leite,
95 dias de licença................................................
– nº 402, de 1957, solicitando, o Sr. Gaspar
Velloso, autorização para participar da
Delegação do Brasil à posse do Presidente da
República Dominicana.........................................
– nº 403, de 1957, solicitando adiamento da
discussão do Projeto de Lei do Senado nº 2, de
1957 ....................................................................
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– nº 404, de 1957, solicitando, o Sr. Lima
Guimarães, autorização para participar da
Delegação Brasileira à Conferência Interamericana
de Economia, a realizar-se em Buenos Aires..........
– nº 405, de 1957, solicitando dispensa de
interstício para o Projeto de Resolução nº 20, de
1957 ....................................................................
– nº 406, de 1957, solicitando adiamento da
votação do Projeto de Lei da Câmara nº 129, de
1956.....................................................................
– nº 407, de 1957. solicitando adiamento da
discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 342,
de 1956................................................................
– nº 408, de 1957, solicitando dispensa de
interstício para o Projeto de Resolução nº 21, de
1957.....................................................................
– nº 409, de 1957, solicitando dispensa de
interstício para o Projeto de Resolução nº 21, de
1957.....................................................................
– nº 410, de 1957, solicitando adiamento da
discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 282,
de 1956................................................................
– nº 411, de 1957, solicitando destaque de
emendas...............................................................
– nº 412, de 1957, solicitando inclusão em
Ordem do Dia do Projeto de Resolução nº 2, de
1955.....................................................................
– nº 413, de 1957, solicitando dispensa de
interstício para o Projeto de Lei da Câmara nº
136, de 1957........................................................
– nº 414, de 1957, solicitando preferência para
votação de Emenda.............................................
– nº 415, de 1957, solicitando um voto de pesar
pelo falecimento do Senador Augusto Maynard
Gomes.................................................................
– nº 416, de 1957, solicitando que o Senado não
funcione na data consagrada ao culto de Nossa
Senhora da Glória...............................................
– nº 417, de 1957, solicitando dispensa de
publicação da redação final do Projeto de
Resolução nº 21, de 1957...................................
– nº 418, de 1957, solicitando dispensa de
publicação da redação final do Projeto de
Resolução nº 2, de 1957......................................
– nº 419, de 1957, solicitando adiamento da
discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 326,
de 1956................................................................
– nº 420, de 1957, solicitando informações ao
Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio
sôbre operações realizadas pelo IAPI..................
– nº 421, de 1957, solicitando inserção nos
Anais de artigo publicado no "O Jornal"...............
– nº 422, de 1957, solicitando dispensa de
publicação da redação final do Projeto de
Resolução nº 20, de 1957....................................
– nº 423, de 1957, solicitando inserção nos
Anais de nota publicada no "Correio da Manhã" .
– nº 424, de 1957, solicitando preferência para o
Projeto de Lei da Câmara nº 349, de 1956 .........
– nº 425, de 1957, solicitando destaque para
votação em separado da Emenda nº 2-C............
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– XXXI –
– nº 426, de 1957, solicitando informações ao
Poder Executivo, sôbre decretos de nomeações
– nº 427, de 1957, solicitando homenagem de
pesar pelo falecimento do Sr. Walter do Prado
Franco..................................................................
– nº 428, de 1957, solicitando dispensa de
publicação da redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 356, de 1956......................................
– nº 429, de 1957, solicitando dispensa de
interstício para o Projeto de Lei da Câmara nº
172, de 1957........................................................
– nº 430, de 1957, solicitando inserção nos
Anais da conferência pronunciada pelo General
Macedo Soares....................................................
– nº 431, de 1957, solicitando seja remetido à
Comissão competente o Projeto de Lei da
Câmara nº 117, de 1956......................................
– nº 432, de 1957, solicitando adiamento da
discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 326,
de 1956................................................................
– nº 433, de 1957, solicitando homenagens de
pesar pelo falecimento do Sr. Francisco Mendes
Pimentel...............................................................
– nº 434, de 19571, solicitando inserção nos Anais
dos discursos proferidos no Tribunal Superior
Eleitoral, em homenagem ao Sr. Luiz Gallotti..........
– nº 435, de 1957, solicitando inserção nos
Anais de Artigo publicado no "Correio da
Manhã".................................................................
– nº 436, de 1957, solicitando urgência para o
Projeto de Lei da Câmara nº 172, de
1957.....................................................................
– nº 437, de 1957, solicitando adiamento da
discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 172,
de 1957................................................................
– nº 438, de 1957, solicitando dispensa de
interstício para o Projeto de Lei da Câmara nº
142, de 1957........................................................
– nº 439, de 1957, solicitando seja a sessão do
dia 26 consagrada a reverenciar a memória do
Sr. Getúlio Vargas................................................
– nº 440, de 1957, solicitando destaque de parte
do Projeto de Lei da Câmara nº 81, de 1956,
para que a mesma seja rejeitada.........................
– nº 441, de 1957, solicitando adiamento da
votação do Projeto de Lei da Câmara nº 142, de
1957.....................................................................
– nº 442, de 1957, solicitando, o Sr. Ruy
Carneiro, prorrogação da licença em cujo gôzo
se acha.................................................................
– nº 443, de 1957, solicitando dispensa de
interstício para o Projeto de Decreto Legislativo
nº 25, de 1957......................................................
– nº 444, de 1957, solicitando dispensa de
interstício para o Projeto de Lei da Câmara nº
10, de 1957..........................................................
– nº 445, de 1957, solicitando dispensa de
interstício para o Projeto de Lei do Senado nº
31, de 1956..........................................................
– nº 446, de 1957, solicitando dispensa de
publicação da redação final do Projeto de
Decreto Legislativo nº 25, de 1957......................
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RIZICULTURA ALAGOANA
– O progresso atingido pela –; discurso do Sr.
Ezechias da Rocha..............................................

194

RUBENS VAZ
– Relembrando o atentado levado a efeito
contra o Sr. Carlos Lacerda do qual resultou a
morte do Major –; discurso do Sr. João
Villasbôas.............................................................

170

SAL
– Lendo carta aberta publicada pela
imprensa e assinada por produtores e
industriais do –; discurso do Sr. Kerginaldo
Cavalcanti.....................................................387,

502

SALINEIROS
– Lendo telegrama recebido do Governador
do Estado do Rio Grande do Norte,
sôbre
a
situação
dos
–
daquele
Estado;
discurso
do
Sr.
Sergio
Marinho.........................................................

582

SINDICATO DOS TRABALHADORES DE
INDÚSTRIA
– Lendo ofício que recebeu do – sôbre
os aumentos qüinqüenais concedidos pela Lei
nº 35.449, de 1954; discurso do Sr. Mourão
Vieira....................................................................

227

SUPERINTENDENTE
DO
PLANO
DE
VALORIZAÇÃO DA AMAZÔNIA
– Defendendo o – dos ataques que lhe foram
feitos por um parlamentar; discurso do Sr.
Lameira Bittencourt......................................571,

581

TARIFA DAS ALFÂNDEGAS
– Encaminhando a votação do projeto que
dispõe sôbre a reforma da –; discurso do Sr.
Abelardo Jurema.............................................39,
– Idem, discurso do Sr. Alencastro Guimarães
....................................13, 14, 17, 42, 44, 47, 94,
– Idem, discurso do Sr. Alô Guimarães................
– Idem, discurso do Sr. Carlos Lindenberg..........
– Idem, discurso do Sr. Carlos Saboya
......................................................47, 57, 64, 69,
– Idem, discurso do Sr. Cunha Mello..............89,
– Idem, discurso do Sr. Filinto Muller
..............................................14, 27, 34, 41, 100,
– Idem, discurso do Sr. Freitas Cavalcanti...........
– Idem, discurso do Sr. Gaspar Velloso....19, 67,
– Idem, discurso do Sr. Juracy Magalhães..........
– Idem, discurso do Sr. Kerginaldo Cavalcanti
........................................................................16,
22, 25, 27, 35, 37, 38, 49, 61, 66, 68,
– Idem, discurso do Sr. Lima Guimarães........70,

70
100
45
45
73
97
149
46
120
92
148
87

– XXXII –
– Idem, discurso do Sr. Lino de
Mattos..........................................24, 90, 98,
– Idem, discurso do Sr. Lourival Fontes.......
– Idem, discurso do Sr. Mourão Vieira.........
–
Idem,
discurso
do
Sr.
Remy
Archer..........................................33, 34, 36,
– Idem, discurso do Sr. Vivaldo Lima...........
TELEGRAMA
– Lendo – que recebeu do Secretário-Geral
da Associação Brasileira de Municípios –
Seção do Ceará; discurso do Sr. Carlos
Saboya.........................................................
– Lendo – que recebeu a respeito da
situação dos Ferroviários da Estrada de
Ferro Ilhéus a Conquista; discurso do Sr.
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Cavalcanti..............................................166,
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Daniel Krieger.
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Novaes Filho.
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Lima Teixeira – 1º Secretário.
Freitas Cavalcanti – 2º Secretário.
Victorino Freire – 3º Secretário.
Kerginaldo Cavalcanti – 4º Secretário.
Mourão Vieira – 1º Suplente.
Prisco dos Santos – 2º Suplente.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
Cunha Mello – Presidente.
Argemiro de Figueiredo – Vice-Presidente. 2
Gilberto Marinho.
Benedicto Valladares.
Gaspar Velloso.
Ruy Carneiro. 1
Lourival Fontes.
Lima Guimarães.
Daniel Krieger.
Attílio Vivacqua.
Linneu Prestes.
__________________

Substituído
temporàriamente
pelo
Sr.
Jurema.
2
Substituído temporàriamente pelo Sr. Mario Motta.
1

SUPLENTES
Gaspar Velloso.
Mourão Vieira.
Attilio Vivacqua.
Otacilio Jurema.
Linneu Prestes.
Mem de Sá.
__________________

* Substituído temporàriamente pelo Sr. Lutterbach Nunes.
* Substituído temporàriamente pelo Sr. Costa Paranhos.
Abelardo * Substituído temporàriamente pelo Sr. Carlos Saboya.

COMISSÃO DE REDAÇÃO

COMISSÃO DE ECONOMIA
Juracy Magalhães – Presidente. 3
Fernandes Távora – Vice-Presidente. 1
Alô Guimarães. 2
Carlos Lindenberg.
Gomes de Oliveira.
Linneu Prestes.
__________________

1 – Ezechias da Rocha – Presidente.
2 – Gaspar Velloso – Vice-Presidente.
3 – Argemiro de Figueiredo.
4 – Saulo Ramos.*
5 – Sebastião Archer.**
__________________

* Substituído, interinamente, pelo Sr. Rodrigo Lobo.
** Substituído, interinamente, pelo Sr. Abelardo Jurema.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

Substituído temporàriamente pelo Sr. Carlos Saboya.
Substituído
temporàriamente
pelo
Sr.
Abelardo
Jurema.
3
Substituído temporàriamente pelo Sr. Daniel Krieger.
1
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Georgino Avelino 1 – Presidente.
João Villasbôas – Vice-Presidente.
Lourival Fontes.
Bernardes Filho.
Gilberto Marinho.
Auro Moura Andrade.
Gomes de Oliveira.
Ruy Palmeira. 1
Benedicto Valladares.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Lourival Fontes – Presidente.
Ezechias da Rocha – Vice-Presidente.
Gilberto Marinho.
Mourão Vieira.
Alencastro Guimarães.
Reginaldo Fernandes.
Mem de Sá.
Ary Vianna.

__________________
Substituído
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temporàriamente
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Sr.

COMISSÃO DE FINANÇAS

COMISSÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Alvaro Adolpho – Presidente.
Vivaldo Lima – Vice-Presidente.
Lameira Bittencourt.
Ary Vianna.
Onofre Gomes.

1 – Reginaldo Fernandes – Presidente.
2 – Alô Guimarães – Vice-Presidente.
3 – Pedro Ludovico.
4 – Ezechias da Rocha.
5 – Vivaldo Lima.
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL

Gomes de Oliveira – Relator do Projeto do Código
Partidário.
Lameira Bittencourt.

Neves da Rocha – Presidente.
Ruy Carneiro 1 – Vice-Presidente.
Sylvio Curvo. 2
Leonidas Mello.
Fausto Cabral.
João Arruda.
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Coimbra Bueno – Presidente.
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__________________
1
Substituído, temporàriamente, pelo Sr. Abelardo Jurema.
2
Substituído, temporàriamente, pelo Sr. Mario Motta.

COMISSÃO MISTA DE REVISÃO DA CONSOLIDAÇÃO
DAS LEIS DO TRABALHO

Onofre Gomes – Presidente.
Caiado de Castro – Vice-Presidente.
Alencastro Guimarães.
Maynard Gomes.
Francisco Gallotti. 1
Sá Tinoco.
Sylvio Curvo. 1

Senadores
Lima Teixeira – Presidente.
Ruy Carneiro.
Filinto Müller.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Argemiro de Figueiredo.
Othon Mäder.
Kerginaldo Cavalcanti.
Júlio Leite.

__________________
1
Substituído temporàriamente pelo Sr. Mario Motta.
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Prisco dos Santos – Presidente.
Gilberto Marinho – Vice-Presidente.
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Deputados
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1 – Novaes Filho – Presidente.
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3 – Francisco Gallotti. 2
4 – Nelson Firmo. 3
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COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS
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__________________
1
Substituído temporàriamente pelo Sr. Frederico Nunes.
2
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Alencastro Guimarães – Relator.
Carlos Lindenberg.
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Daniel Krieger.
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CONSTITUCIONAL

Mathias Olympio – Presidente.
Domingos Vellasco – Vice-Presidente.
Mendonça Clark – Relator.
Parsifal Barroso.
Coimbra Bueno.
Ezechias da Rocha.
COMISSÃO ESPECIAL INCUMBIDA DE ELABORAR OS
PROJETOS DO CÓDIGO ELEITORAL E DO CÓDIGO
PARTIDÁRIO
João Villasbôas – Presidente.
Mem de Sá – Vice-Presidente.
Gaspar Velloso – Relator do Projeto do Código Eleitoral.

Ernani Sátiro – Vice-Presidente.
Aarão Steinbruch – Relator Geral.
Tarso Dutra.
Jefferson de Aguiar.
Cunha de Mello – Presidente.
Moura Fernandes.
Licurgo Leite.
Silvio Sanson.
Lourival de Almeida.
Raimundo de Brito.

Attilio Vivacqua – Presidente.
Ruy Carneiro.
Gaspar Velloso.
Saulo Ramos.
Lourival Fontes.
Caiado de Castro.
Argemiro de Figueiredo.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Alvaro Adolpho.
Alô Guimarães.
João Villasbôas.
Lino de Mattos.
Sá Tinoco.

