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148ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 3ª LEGISLATURA, EM 14 DE NOVEMBRO DE 1958 
 

EXTRAORDINÁRIA 
 

PRESIDÊNCIA DO SENHOR APOLÔNIO SALLES 
 

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

Mourão Vieira. 
Prisco dos Santos. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Waldemar Santos. 
Mathias Olympio. 
Leônidas Mello. 
Onofre Gomes. 
Parsifal Barroso. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
Argemiro de Figueiredo. 
Apolônio Salles. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Juracy Magalhães. 
Lima Teixeira. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Moreira Filho. 
Paulo Fernandes. 
 

Arlindo Rodrigues. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Lino de Mattos. 
Domingos Vellasco. 
Pedro Ludovico. 
Mário Motta 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Othon Mäder. 
Gaspar Velloso. 
Gomes de Oliveira. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. – (48). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 48 Senhores 
Senadores. 

Havendo número legal, está aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Quarto Secretário, servindo de  

2º, procede à leitura da Ata da sessão anterior, 
que, posta em discussão, é sem debate 
aprovada. 

O Sr. Segundo Secretário, servindo de 1º, dá 
conta do seguinte: 
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EXPEDIENTE 
 

Ofícios 
 

– Da Câmara dos Deputados, nº 1.205, 1.210 e 
1.214, encaminhando autógrafos dos seguintes projetos: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 151, DE 1958 
 

(Nº 2.346-B, de 1957, na Câmara dos Deputados) 
 

Altera o Quadro da Secretaria do Tribunal 
Superior Eleitoral e dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O Quadro da Secretaria do Tribunal 

Superior Eleitoral, criado pela Lei nº 486, de 14 de 
novembro de 1948, e alterado. pelas Leis ns. 867, de 
15 de outubro de 1949, 1.814, de 14 de fevereiro de 
1953, e 2.488, de 16 de maio de 1955, fica substituído 
pelas tabelas que acompanham a presente lei. 

Art. 2º São criados os seguintes cargos isolados 
de provimento efetivo: 1 (um) – Redator Principal, 
símbolo PJ-7; 2 (dois) – Assessor Administrativo, 
símbolo PJ-7; 2 (dois) – Redator-Revisor, padrão M; 1 
(um) – Bibliotecário-Auxiliar, padrão M; 1 (um) – 
Protocolista-Auxiliar, padrão K; 1 (um) – Arquivista-
Auxiliar, padrão K; 1 (um) – Almoxarife-Auxiliar, padrão 
K; 1 (um) – Eletricista-Auxiliar, padrão K; 5 (cinco) – 
Guarda-Eleitoral, padrão J; 2 (dois) – Ascensorista, 
padrão I; e 5 (cinco) – Servente, padrão H. 

Art. 3º São extintos, quando vagarem,  
os seguintes cargos: 1 (um) – Contador,  
símbolo PJ-8, e 1 (um) – Zelador, padrão N. 

 
 

Art. 4º A carreira de Taquígrafo passa a ter a 
seguinte estrutura: 2 (dois) – Taquígrafo N; 2 (dois) – 
Taquígrafo O; 2 (dois) – Taquígrafo-Redator PJ-8 e 1 
(um) – Taquígrafo-Revisor PJ-7. 

Art. 5º Os atuais cargos isolados de Redator 
de Debate e Redator de Boletim Eleitoral a 
denominar-se: Redator Assistente e Redator, 
respectivamente. 

Art. 6º São criadas as funções gratificadas de: 
1 (um) Chefe de Seção, símbolo FG-3; 1 (um) 
Auxiliar de Gabinete do Presidente, símbolo FG-7; e 
1 (um) Auxiliar de Gabinete do Diretor-Geral, símbolo 
FG-8, ficando extintas as de Secretário do 
Presidente e Secretário do Diretor-Geral, símbolo 
FG-3. 

Art. 7º No primeiro provimento dos cargos 
criados, observar-se-ão, ainda, as seguintes 
normas: 

a) a inclusão dos Oficiais Judiciários, nas 
novas classes da carreira, obedecerá ao 
escalonamento atual do Quadro e à colocação dos 
funcionários, por antiguidade, dentro de cada 
classe; 

b) as vagas resultantes de nomeação de 
Oficiais Judiciários para outros cargos serão providas 
por promoção de ocupantes das classes inferiores, 
dispensada a exigência do interstício, até a 
normalização da carreira, com a inclusão dos 
Auxiliares, nos têrmos do art. 2º da Lei nº 1.814, de 
14 de fevereiro de 1953; 

c) as vagas verificadas na carreira de Auxiliar 
Judiciário serão preenchidas mediante concurso  
a ser realizado pelo Tribunal e a que concorrerão  
os interinos, os extra-numerários e os requisitados 
em exercício na Secretaria; 

  



– 609 – 
 
d) nos novos cargos isolados, criados por lei, 

serão aproveitados os servidores efetivos que vêm 
desempenhando as respectivas atribuições na 
Secretaria do Tribunal; 

e) serão extintas em obediência ao disposto 
no art. 8º da Lei nº 1.814, de 14 de fevereiro de 
1953, as funções de extranumerários que se 
vagarem em virtude do aproveitamento de seus 
ocupantes nos cargos criados por esta lei. 

Art. 8º Compete ao Presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral apostilar os títulos dos atuais 
servidores de acôrdo com a nova situação resultante 
desta lei e das tabelas anexas. 

Art. 9º Os ocupantes das classes da carreira 
de Oficial Judiciário executarão, também, serviços de 
datilografia. 

Art. 10. É revogada a última parte do art. 2º da 
Lei nº 486, de 14 de, novembro de 1948. 

Art. 11. Os vencimentos dos cargos 
correspondentes ao símbolo PJ obedecerão à 
equivalência prevista na Lei nº 2.745, de 12 de 
março de 1956, sendo acrescidos, para o cargo de 
Diretor-Geral, da diferença entre os valores, os 
símbolos PJ-1 e PJ-2. 

Parágrafo único. Os vencimentos do símbolo 
PJ-8, corresponderão a Cr$ 18.000,00 (dezoito mil 
cruzeiros). 

Art. 12. As gratificações dos membros dos 
órgãos do serviço eleitoral, a que se refere o art. 193, 
 

 

alíneas a, b, c e d, do Código Eleitoral, serão pagas 
na seguinte base: 

a) aos Juízes do Tribunal Superior Eleitoral, 
Cr$ 600,00 (seiscentos cruzeiros) por sessão; 

b) aos Juizes dos Tribunais Regionais, Cr$ 
400,00 (quatrocentos cruzeiros) por sessão; 

c) ao Procurador-Geral, Cruzeiros 600,00 
(seiscentos cruzeiros) por sessão do Tribunal 
Superior Eleitoral; 

d) aos Procuradores Regionais, Cr$ 400,00 
(quatrocentos cruzeiros) por sessão do Tribunal 
Regional, junto ao qual oficiem. 

Art. 13. A gratificação de representação dó 
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral e dos 
Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais 
(Código Eleitoral, art. 193, § 1º, e Lei nº 1.814, de 14 
de fevereiro de 1953, art. 6º) será, respectivamente, 
de Cr$ 24.000,00 (vinte e quatro mil cruzeiros) e Cr$ 
12.000,00 (doze mil cruzeiros) anuais. 

Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir 
ao Poder Judiciário – Justiça Eleitoral – Tribunal Superior 
Eleitoral, o crédito especial de Cr$ 4.800.000,00 (quatro 
milhões e oitocentos mil cruzeiros) para as despesas 
decorrentes da presente lei, no corrente exercício. 

Art. 15. Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Câmara dos Deputados, em ...de novembro de 
1958. – Ranieri Mazzili. – José Bonifácio. – 
Mendonça Braga. 
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TABELA A QUE SE REFERE ESTA LEI 
 

I – Cargos isolados de provimento em Comissão 
 

 
Número 

de 
Cargos 

 

 
 

CARGO 
Símbolo 
Padrão 
Classe 

1 Diretor-Geral .................................................................................................................................... PJ-0 
2 Diretor de Serviço ............................................................................................................................ PJ-2 

 
I I  – Cargos isolados de provimento efetivo 

 
 

Número 
de 

Cargos 
 

CARGO 
Símbolo 
Padrão 
Classe 

1 Auditor Fiscal ................................................................................................................................... PJ-2 
2 Assessor Administrativo ................................................................................................................. PJ-7 
1 Redator Principal. ............................................................................................................................ PJ-7 
2 Redator Assistente .......................................................................................................................... PJ-8 
1 Redator ............................................................................................................................................. O 
2 Redator-Revisor .............................................................................................................................. M 
1 Bibliotecário ...................................................................................................................................... N 
1 Bibliotecário Auxiliar ........................................................................................................................ M 
1 Zelador (*) ......................................................................................................................................... N 
1 Contador (*) ...................................................................................................................................... PJ-8 
1 Arquivista .......................................................................................................................................... O 
1 Arquivista Auxiliar ............................................................................................................................ K 
1 Almoxarife ........................................................................................................................................ L 
1 Almoxarife Auxiliar ........................................................................................................................... K 
1 Protocolista ....................................................................................................................................... L 
1 Protocolista Auxiliar ......................................................................................................................... K 
1 Porteiro ............................................................................................................................................. M 
5 Auxiliar de Portaria .......................................................................................................................... L 
9 Contínuo ........................................................................................................................................... J 
15 Servente ........................................................................................................................................... H 
1 Eletricista .......................................................................................................................................... L 
1 Eletricista Auxiliar ............................................................................................................................. K 
2 Motorista ........................................................................................................................................... L 
2 Ajudante Motorista .......................................................................................................................... K 
5 Guarda Eleitoral ............................................................................................................................... J 
2 Ascensorista ..................................................................................................................................... I 

 
(*) Extinto quando vagar. 
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XII – Cargos de Carreira 
 

Número 
de 

Cargos 
CARREIRA 

Símbolo 
Padrão 
Classe 

   
3 Oficial Judiciário.......................................................................................... PJ-8 
3 Oficial Judiciário.......................................................................................... O 
4 Oficial Judiciário.......................................................................................... N 
5 Oficial Judiciário.......................................................................................... M 
6 Oficial Judiciário.......................................................................................... L 
6 Oficial Judiciário.......................................................................................... K 
6 Auxiliar Judiciário......................................................................................... J 
8 Auxiliar Judiciário......................................................................................... I 
1 Taquígrafo-Revisor...................................................................................... PJ-7 
2 Taquígrafo-Redator..................................................................................... PJ-8 
2 Taquígrafo................................................................................................... O 
2 Taquígrafo................................................................................................... N 
   

 
IV – Funções gratificadas 

 

Número 
de 

Cargos 
CARGO 

Símbolo 
Padrão 
Classe 

   
8 Chefe de Seção.......................................................................................... FG-3 
1 Auxiliar do Gabinete do Presidente............................................................. FG-7 
1 Auxiliar do Gabinete do Diretor-Geral......................................................... FG-8 
   
 
As Comissões de Constituição e Justiça, de Serviço Público Civil e de Finanças. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 152, de 1958 

 
(Nº 3.728-B, de 1958, na Câmara dos Deputados) 

 
Determina que os trabalhadores e  

funcionários da Rêde Mineira de Viação, 
aposentados antes, de essa ferrovia reter à  
União, terão os proventos de aposentadoria  
revistos para serem igualados aos dos servidores, de 
igual categoria, aposentados após essa, mesma 
reversão. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Os trabalhadores e funcionários da 

Rêde Mineira de Viação, aposentados antes de essa 
ferrovia reverter à União, terão os proventos de 
aposentadoria revistos para serem igualados aos 
servidores, de igual categoria, aposentados após 
essa mesma reversão. 

Art. 2º Os proventos revistos serão  
pagos desde a data da publicação da Lei nº  
2.622, de 18, de outubro de 1955, ficando  
o Poder Executivo autorizado a abrir o res- 
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pectivo crédito para satisfazê-los, de uma só  
vez, até a data de publicação da presente lei,  
quando os aposentados beneficiados  
passarão a receber mensalmente os proventos 
reajustados. 

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

Às Comissões de Serviço Público Civil e de 
Finanças. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 153, de 1958 
 

(Nº 4.675-A, de 1958, na Câmara dos Deputados) 
 

Abre ao Congresso Nacional o crédito 
suplementar de Cruzeiros 4.200.000,00 (quatro 
milhões e duzentos mil cruzeiros) em refôrço do 
Orçamento vigente. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É aberto o crédito suplementar  

de Cr$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos  
mil cruzeiros), à Subconsignação 1.1.23  
– Gratificação Adicional por Tempo de Serviço  
– Consignação 1.1.00 – Pessoal Civil, Verba  
1.0.00 – Custeio, 2.01 – Câmara dos  
Deputados, Anexo 2 – Poder Legislativo,  
da Lei nº 3.327-A, de 3 de dezembro de  
1957. 

Art. 2º É igualmente aberto o crédito 
suplementar de Cruzeiros 1.400.000,00 (um milhão e 
quatrocentos mil cruzeiros) à Subconsignação 1.1.23 
– Gratificação Adicional por Tempo de Serviço – 
Consignação 1.1.00 – Pessoal Civil, Verba 1.0.00 – 
Custeio, 2.02 – Senado Federal – Anexo 2 – Poder 
Legislativo, da Lei nº 3.327-A, de 3 de dezembro de 
1957. 

Art. 3º O crédito de que trata a presente Lei 
será automàticamente registrado pelo Tribunal de 
Contas e distribuído ao Tesouro Nacional, 
dispensadas as exigências do Art. 93 do 
Regulamento do Código de Contabilidade Pública da 
União. 

 
Art. 4º A presente lei entrará em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
À Comissão de Finanças. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 143, de 1958 
 

(Nº 4.180-B, de 1958, na Câmara dos Deputados) 
 

Estima a Receita e fixa a Despesa da União 
para o exercício financeiro de 1959. 

 
Anexo 5 – Poder Judiciário. 
(Será publicado em Suplemento) 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 143, de 1958 

 
(Projeto nº 4.180-B, de 1958, na Câmara dos Deputados) 

 
Estima a Receita e fixa a Despesa para o exercício financeiro de 1959 

 
ANEXO 4 – PODER EXECUTIVO 

 
Subanexo 4.06 – Comissão do Vale do São Francisco 

 
 Despesas Ordinárias    
     
 VERBA 1.0.00 – CUSTEIO    
     
 Consignação 1.6.00 – Encargos Diversos    
     
  Fixa 

 
Variável 

 
Total 

 
 Cr$ Cr$ Cr$ 
Subconsignações:    
1.6.21 – Órgãos em regime especial:    
  2) Para atender a Dispositivos Constitucionais:    
  1 – Pessoal............................................................. 25.640.000 22.560.000 48.200.000 
  2 – Material............................................................. – 23.000.000 23.000.000 
  3 – Serviços de Terceiros e Encargos Diversos.... – 14.000.000 14.000.000 
  4 – Custeio e manutenção dos 5 Distritos da C. V. 

S. F......................................................................... – 5.000.000 5.000.000 
 Total................................................................................. 25.640.000 64.560.000 90.200.000 
 Total da Consignação 1.6.00...........................................  90.200.000  
 Total das Despesas Ordinárias.......................................  90.200.000  
     
 Despesas de Capital    
     
 VERBA 3.0.00 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

E SOCIAL    
     
 Consignação 3.2.00 – Dispositivos Constitucionais    
     
Subconsignações:    
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São Francisco 

(art. 29 do A.D.C.T.) – Discriminação conforme 
Adendo "A".............................................................  1.633.800.000 1.633.800.000 

 Total da Consignação 3.2.00...........................................  1.633.800.000 1.633.800.000 
 Total da Verba 3.0.00......................................................  1.633.800.000 1.633.800.000 
 Total das Despesas de Capital........................................  1.633.800.000 1.633.800.000 
 Total Geral.......................................................................  1.724.000.000 
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 Despesas Ordinárias    
     
 ADENDO "A"    
     
   Fixa Variável Total 
   Cr$ Cr$ Cr$ 
 1.0 – Estudos Gerais e Levantamentos    

1) Estudos gerais, levantamentos, observações e 
inquéritos, destinados à organização dos programas 
previstos no Plano Geral do São Francisco....................   30.000.000 
 Total de Estudos Gerais e Levantamentos.....................   30.000.000 
 2.0 – Regularização Fluvial    

1) Construção da barragem de Três Marias e execução de 
serviços correlatos...........................................................   600.000.000 

2) Estudos e projetos para melhoria das condições de 
navegabilidade da seção inferior e da Barra do Rio São 
Francisco.........................................................................   3.000.000 
 Total da Regularização Fluvial........................................   603.000.000 
 3.0 – Energia    

1) Sistema elétrico de Pandeiros, inclusive linhas de 
transmissão e instalações correlatas...............................   35.000.000 

2) Linhas de transmissão e instalações correlatas de Arcos 
para Lagôa da Prata, Formiga, Pains, Iguatama, 
Calciolândia, Piuí, Santo Antônio do Monte (sendo Cr$ 
13.000.000,00 para estas linhas); de Gafanhoto para 
Abaeté e Quartel Geral (sendo Cr$ 10.000.000,00 para 
estas linhas); linhas de transmissão para Itapecerica, 
Carmo da Mata e Cláudio (Cruzeiros 9.000.000,00).......   

 
32.000.000 

3) Conclusão da Usina hidrelétrica do Abaeté com 
respectivo sistema de transmissão para São Gotardo, 
Tiros, Rio Paranaíba e Matutina......................................   8.000.000 

4) Sistema elétrico Formoso-Corrente, com linhas de 
transmissão para Correntina, Santa Maria da Vitória, 
Lapa. Riacho de Santana, Igaporã, Guanambi, Palmas 
de Monte Alto, Caetité, Colônia do Formoso, Coribe, 
Côcos, Santana dos Brejos, Carinhanha, Paratinga e 
outras, inclusive desapropriações...................................   60.000.000 
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 Despesas Ordinárias Fixa Variável Total 
  Cr$ Cr$ Cr$ 

5) Linhas de transmissão com respectivas 
subestações e instalações complementares da 
Central Elétrica de Paulo Afonso, para as 
cidades do Vale do São Francisco sob a 
influência daquela usina e compreendidas nos 
sistemas Paulo Afonso, Arco Verde, Bom Nome, 
Médio S. Francisco, Baixo S. Francisco, sendo 
Cr$ 15.000.000,00 para o sistema Jeremoabo-
Antas-Cicero Dantas, Ribeira do Pombal e Cr$ 
15.000.000,00 para as linhas de transmissão de 
Olhos d'Agua das Flôres para Jacaré dos 
Homens, Santana de Ipanema e Pão de Açúcar, 
construção da linha marginal baiana Glória-
Rodelas e Barra do Tarrachil, inclusive 
eletrificação rural..................................................   60.000.000 

6) Usinas elétricas de Senhor do Bonfim, Jacobina, 
Caetité, Juàzeiro, Seabra, Cotegipe e Moeda 
(MG), e outra, da região...........................   13.000.000 

7) Sistema de transmissão de Três Marias-Montes 
Claros para Bocaiuva, Buenópolis, Coração de 
Jesus, Francisco Sá, Juramento, Jequitai, 
Lassance, Pirapora e Várzea da 
Palma...................................................................   10.000.000 

8) Para conclusão da Usina hidrelétrica de 
Canabrava na Colônia Agropecuária do 
Paracatu e linhas de transmissão para 
suprimento da Colônia.........................................   4.000.000 

9) Linhas de transmissão e distribuição para 
Matosinhos e Capim Branco e rêde de 
distribuição para Felixlândia e Cordisburgo, 
inclusive a linha de transmissão de Mocambeiro 
a Fidalgo..............................................................   13.000.000 

10) Estudos e projetos de novos sistemas de 
suprimento de energia elétrica ao Vale do São 
Francisco...........................................................   3.000.000 

11) Usina hidrelétrica do Rio Paramirim..................   5.000.000 
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 Despesas Ordinárias Fixa Variável Total 
  Cr$ Cr$ Cr$ 

12) Prosseguimento da construção da Usina 
Hidrelétrica, inclusive linhas de transmissão e 
distribuição, em convênio com a Prefeitura de 
Brumadinho, Minas Gerais................................   2.000.000 

13) Linhas de transmissão do Gafanhoto e Itaúna, 
em Minas Gerais...............................................   5.000.000 

14) Ampliação e reaparelhamento da usina 
elétrica de Estrêla do Indaiá (Cr$ 1.000.000) e 
linha de transmissão de Perdigão a Cercado 
(Cr$ 1.000.000).................................................   2.000.000 

 Total da Energia................................................   252.000.000 
 4.0 – Transportes e Comunicações    
 4.1 – Transporte fluvial    

1) Custeio e reaparelhamento das Companhias 
de Navegação operadas pela CVSF................  30.000.000  

2) Estudos e obras destinados ao melhoramento 
das condições de navegabilidade do Médio 
São Francisco e afluentes, inclusive barragem 
de Sobradinho...................................................  30.000.000  

3) Construção e conservação de obras de 
proteção e acostagem nos portos fluviais de 
Pirapora, Januária, Lapa, Pôrto Novo do 
Corrente, Barra, Paratinga, Petrolina, 
Juàzeiro, Penedo, Propriá, Piassabussu, Pão 
de Açúcar, Pilão Arcado (para construção da 
ponte de atracação), Manga e outros...............  

 
5.000.000  

4) Para aquisição de balsas destinadas à 
travessia de veículos no Rio São Francisco e 
afluentes............................................................  2.000.000 67.000.000 

 4.2 – Transporte rodoviário    
1) Estudos, projetos e construção das seguintes 

rodovias de acesso e ligação ao Vale do São 
Francisco:    

 1 – Pirapora, Veredas, Leal-Patos, com 
ramais para Capelinha do Chumbo, S. 
Gonçalo do Abaeté, Canteira e S. 
Domingos............................................... 2.000.000   
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Despesas Ordinárias Fixa Variável Total 
  Cr$ Cr$ Cr$ 

2 – Coração de Jesus, Brasília, S. 
Francisco, Serra das Araras, Sítio da 
Abadia..................................................... 2.000.000   

3 – Januária, Montes Claros, Bocaiuva........ 4.000.000   
4 – Ilhéus, Brumado, Caetité, Lapa, Santa 

Maria da Vitória, Correntina e Posse, 
inclusive o ramal para Santana dos 
Brejos e Barreiras................................... 5.000.000   

5 – Ipirá, Morro do Chapéu, Irecê, Xique-
Xique, Barra, Ibipetuba, inclusive Cr$ 
1.000.000,00 para o ramal Morro do 
Chapéu a Barra do Mendes, Brotas e 
Morpará................................................... 7.000.000   

6 – Jacobina, Remanso, São Raimundo 
Nonato.................................................... 7.000.000   

7 – Petrolina, Casa Nova, Remanso, 
inclusive os ramais para Sobrado, Pau 
a Pique e Bem Bom................................ 10.000.000   

8 – Petrolina, Crato, passando por Jutaí, 
Cruz de Malta, Ouricuri, Bodocó e Exu 6.000.000   

9 – Petrolândia, Floresta, Jatinã, Cabrobó, 
Coripós, Petrolina e Petrolândia, Paulo 
Afonso..................................................... 15.000.000   

10 – Floresta Carqueja, Serra Talhada e 
Triunfo..................................................... 15.000.000   

11 – Rodovia Paulo Afonso Mucururé-
Curaçá.................................................... 4.000.000   

12 – Conclusão da ponte Francisco Rocha 
Pires sôbre o rio Itapicuru, em Jacobina; 
ponte sôbre o rio Verde, entre Minas 
Gerais e Bahia; ponte sôbre o rio das 
Velhas, em Raposos; ponte sôbre o rio 
Pilão Arcado; ponte sôbre o rio Cochá, 
na ligação Montalvânia a Côcos; ponte 
sôbre o rio Paraopeba, em M e 10 
Franco e ponte sôbre o rio Jacaré na 
ligação Jacobina a Irecê......................... 13.000.000   
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 Despesas Ordinárias Fixa Variável Total 
  Cr$ Cr$ Cr$ 
 13 – Santana do Ipanema, Pão de Açúcar, 

Piranhas, Delmiro Gouveia, Agua 
Branca, inclusive ponte sôbre o rio 
Ipanema, Arapiraca, Traipu, Pão de 
Açúcar, Batalha, Pôrto Real do Colégio, 
ao sistema rodoviário de Alagoas.......... 5.000.000   

 14 – Porto da Fôlha, Gararu, Canhoba, Itabi, 
Amparo, Tamanduá. Nossa Senhora da 
Glória, Paulo Afonso, Japoatã, 
Pacatiba, Parapitinga, Neópolis, ao 
sistema rodoviário de Sergipe................ 5.000.000   

 15 – Retificação da Propriá-Aracaju, que liga 
o Vale do São Francisco ao pôrto da 
Capital.................................................... 10.000.000   

 16 – Retificação da rodovia Penedo-Maceió, 
que liga o Vale do São Francisco ao 
pôrto da Capital...................................... 10.000.000 120.000.000  

2) Trabalhos de melhoramentos e conservação 
em rodovias e pontes do Vale do São 
Francisco.........................................................  20.000.000 140.000.000 

  4.3 – Transporte Aéreo    
1) Construção, melhoramentos e manutenção 

dos seguintes aeroportos e campos de pouso 
da "Rota S. Francisco"    

 1 – Brasília, Bom Despacho, Conceição do 
Mato Dentro, Coração de Jesus, Dores 
do Indaiá, Estrêla do Indaiá,  
Espinosa, Formiga, Itaúna, 
Jaboticatuba, Januária, Luz, Manga, 
Pirapora, Perdigão, São Romão, Unai, 
Paracatu, Sete Lagoas e São 
Francisco, no Estado de Minas  
Gerais; Bambu, Barra, Brotas,  
Caetité, Correntina, Curaçá,  
Cotegipe, Guanambi, Ibitiara, Irecê,  
Ibipetuba, Jacobina, Jeremoabo, La- 
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 Despesas Ordinárias Fixa Variável Total 
  Cr$ Cr$ Cr$ 
  pa, Miguel Calmon, Morro do 

Chapéu, Macaúbas, Monte Alto, 
Santana, Santa Maria da Vitória, 
Oliveira dos Brejinhos, Paramirim, 
Paratinga, Piatã, Pilão Arcado, 
Seabra e Xique-Xique, na Bahia; 
Ouricuri, Petrolina, Serra Talhada, 
Salgueiro, Tabira, Floresta e 
Triunfo, em Pernambuco, Propriá, 
em Sergipe; Água Branca, Delmiro 
Gouveia, Penedo, Pão de Açúcar, 
Pôrto Real do Colégio, Santana do 
Ipanema, Piranhas e Mata Grande, 
em Alagoas; e outros.......................  10.000.000  

 2 – Ampliação e recobrimento asfáltico 
da pista de pouso do aeroporto de 
Bom Jesus da Lapa; concretagem 
das cabeceiras e recobrimento 
asfáltico da pista de pouso do 
aeroporto de Petrolina; ampliação e 
pavimentação do campo de pouso 
de Montes Claros.............................  20.000.000 30.000.000 

  4.4 – Ampliação e manutenção do 
Serviço de Rádio..................   3.000.000 

 Total de Transportes e Comunicações....   240.000.000 
 5.0 –  Irrigação e Drenagem    

1) Estudos, projetos e construção de obras 
de grande irrigação no Rio Grande, 
Bahia, inclusive desapropriações e 
indenizações............................................   35.000.000 

2) Estudos, projetos e construções dos 
sistemas de drenagens e irrigação, 
inclusive desobstrução, regularização, 
desapropriações e indenizações das 
seguintes bacias afluentes do São 
Francisco:................................................    

 a) Itiúba, Boacica e Marituba, em 
Alagoas..............................................  6.000.000  

 



– 620 – 
 

 Despesas Ordinárias Fixa Variável Total 
  Cr$ Cr$ Cr$ 
 b) Betume, Propriá, Cotinguiba, Garuru, Canhoba e 

construção da comporta na lagoa Escurial, e outras 
em Sergipe....................................................................  6.000.000 12.000.000 

3) Para despesas de qualquer natureza com irrigação, por 
bombeamento, entre Petrolina e Petrolândia, Joàzeiro e 
Paulo Afonso, inclusive a construção de canais, sendo 
Cruzeiros 1.000.000,00 para o canal do Jaborandi, em 
Correntina............................................................................   5.000.000 

 Total de Irrigação e Drenagem............................................   52.000.000 
 6.0 – Saúde    
  6.1 – Serviços básicos de saneamento e 

urbanismo    
1) Estudos, projetos e construção dos sistemas de 

saneamento urbano e elaboração dos planos de 
urbanização das cidades de Pedro Leopoldo, Conselheiro 
Lafaiete, Lapa, Jacobina, Barra, Palmas de Monte Alto, 
Xique-Xique, Floresta, Joàzeiro, Pão de Açúcar, 
Cotegipe, Correntina e Barra do Mendes............................  40.000.000  

2) Estudos, projetos e execução dos sistemas de abastecimento 
de água, diretamente pela C. V. S. F. ou mediante convênio 
com Prefeituras, nas seguintes localidades : Formosa, em 
Goiás; Arcos, Abaeté, Araújos, Augusto de Lima, Baldim, 
Banibui, Botim, Bocaiúva, Bom Despacho, Bonfim, inclusive 
Vila de Rio Manso, Brasília, Brumadinho, Buenópolis, Belo 
Vale, Cachoeira do Campo, Candeias Cachoeira dos 
Macacos, Caeté, Capitólio, Caetanópolis, Camucinho, 
Campos Altos, Carmo da Mata, Carmo do Paranaíba, 
Conceição do Mato Dentro, inclusive Vila de Congonhas do 
Norte, Congonhas, Contagem, Córrego Danta, Co- 
 

 ..  
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 Despesas Ordinárias Fixa 
Cr$ 

Variável 
Cr$ 

Total 
Cr$   

 rinto, Carmópolis de Minas, Carmo do Cajuru, 
Coração de Jesus, Coronel Murta, Conselheiro 
Lafaiete, Cordisburgo, Crucilândia, Cláudio, 
Cônego Dantas, Capim Branco, Curvelo, Destêrro 
de Entre Rios, Divinópolis, Dôres do Indaiá, 
Esmeraldas, Espinosa, Estrêla do Indaiá, Formiga, 
Fortuna, Felixlândia, George Dantas, Galena, Grão 
Mogol, Guia Lopes, Iguatama, Itaúna, Itaguara, 
Inhaúma, Itabirito, Itapecerica, Jaboticatuba, 
Jequitibá, Januária, Juramento, Teceaba, João 
Pinheiro, João Ribeiro, Jequitaí, Lagamar, Lagoa 
da Prata, sendo Cruzeiros 3.000.000,00 para Entre 
Rios, Lagoa Santa, Lassance, Luz, Manga, 
Martinho Campos, Mateus Leme, Matutina, 
Maravilhas, Mato Verde, Matosinhos, Medina, 
Moeda, Moema, Montes Claros, Morada Nova, 
Morro do Pilar, Monte Azul, Mocambeiro, Nova 
Serrana, Oliveira, Ouro Prêto para o Distrito de 
Cachoeira do Campo, Ouro Branco, Papagaio, 
Pequi, Pains, Pitangui, Paraopeba, Paracatu, Pará 
de Minas, Passa Tempo, Patos, Pedro Leopoldo, 
Perdigão, Perdões, Piracema, Pirapama,  
Pompeu, Piui, Pimenta, Pitanga, Presidente 
Olegário, Porteirinha, Quartel Geral, Rio 
Paranaiba, Raposos, Resende Costa, Rio  
Acima, Santana do Pirapama, Santa Luzia, Santa 
Rosa, Santo Antônio do Monte, São João da 
Ponte, São Gotardo, São Tiago, São Gonçalo  
do Abaeté, São Gonçalo do Pará, São  
Romão, São Francisco, Sete Lagoas, Tapiraí, 
Vargem Bonita, Vespasiano, Tiros, Unai, Várzea 
da Palma, Virgem da Lapa, em Minas Gerais, 
Angical, Barra, Barreiras, Barra do Mendes,  
Bom Jesus da Lapa, Brotas, Casa Nova, Central, 
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 Despesas Ordinárias Fixa 
Cr$ 

Variável 
Cr$ 

Total 
Cr$   

 Chorrochó, Côcos, Coribe, Carinhanha, Curaçá, 
Correntina, Caetité, Caen, Campo Formoso, 
Cotegipe, Glória, Cuanambi, Ibipetuba, Ibitiara, 
Igaporã, Ipupiara, Irecê, Jacobina, Jaguarari, 
Jeremoabo, Lapão, Macaúbas, Morro do Chapéu, 
Mirangaba, Monte Santo, Oliveira dos Brejinhos, 
Paratinga, Palmares, Palmas de Monte Alto, 
Paramirim, Piatã, Pilão Arcado, Pindai, 
Pindobassu, Remanso, Riacho de Santana, Santa 
Maria da Vitória, Seabra, Senta Sé, Santana dos 
Brejos, Santo Inácio,  Saúde, Senhor do Bonfim, 
Sobrado, Vila Poti, Uauá, Urandi, Uibai, Xique-
Xique, na Bahia, Afrânio, Afogados da Ingazeira, 
Araripina, Bom Conselho, Betânia, Bodocó, Cruz 
Alta, Cocipós, Cabrobó, Floresta, Ipubi, Mirandiba, 
Itapetim, Custódia, Inajá, Jatinã, Manissobal, 
Ouricuri, Pedra, Petrolândia, São José do Egito, 
Santa Maria da Boa Vista, São José de Belmonte, 
Salgueiro, Serra Talhada, Tabira, Tacaratu e 
Sertânia, em Pernambuco, Tuparetama, Água 
Branca, Arapiraca, Batalha, Coruripe, Delmiro, 
Feira Grande, Igreja Nova, Junqueiro, Jacaré dos 
Homens, Major Isidoro, Mata Grande, Olivença, 
Olho d'Agua das Flôres, Pão de Açúcar, Piranhas, 
Pôrto Real do Colégio, Santana do Ipanema, São 
Brás, Traipu, em Alagoas, Aquidabã, Amparo, 
Curituba, Canhoba, Gararu, Malhada dos Bois, 
Neópolis, Nossa Senhora das Dores, Nossa 
Senhora da Glória, Parapitinga, Poço Redondo e 
Pôrto da Fôlha, em Sergipe....................................  10.000.000  

3) Estudos e obras de aproveitamento das águas do 
S. Francisco nos municípios situados no polígono 
das sêcas em Alagoas............................................  10.000.000  

 



– 623 – 
 

 Despesas Ordinárias Fixa 
Cr$ 

Variável 
Cr$ 

Total 
Cr$   

4) Construção do sistema de saneamento da 
cidade de Petrolina, em cooperação com o 
SESP...................................................................  5.000.000 65.000.000 

  6.2 – Assistência Médico 
Sanitária    

1) Para custeio das unidades hospitalares mantidas 
pela Comissão do Vale do São Francisco, em 
convênio com o SESP, ou diretamente, sendo 
Cr$ 800.00,00 para o Hospital Regional de 
Caetité, e assistência médica sanitária das 
populações do vale.................................. ............  80.800.000  

2) Para tôda e qualquer despesa com assistência 
médico-sanitária aos servidores da Comissão do 
Vale do São Francisco.........................................  2.000.000 82.8 

  6.3 – Doenças trans- missiveis    
1) Profilaxia da malária, esquistossomose, moléstia 

de Chagas e brucelose  ......................................  30.000.000  
2) Profilaxia do tracoma   10.000.000 40.000.000 

 Total de Saúde ....................................................   187.800.000 
 7.0 –  Desenvolvimento Cultural    

1) Serviços Educacionais e Assistenciais a cargo 
das Dioceses Sanfranciscanas de Petrolina, 
Barra, Senhor do Bonfim, Caetité, Pesqueira, 
Afogados da Ingazeira, Montes Claros, Sete 
Lagoas, Januária, Aracaju e Penedo..................   9.000.000 

2) Instalação e manutenção da Fazenda-Escola de 
Pôrto Real do Colégio .........................................   4.000.000 

3) Manutenção dos cursos de artesanatos de 
Nossa Senhora de Fátima de Paulo Afonso 
(C.H.E.S.F.), Abrigo dos Pobres, da Lapa, 
Instituto São José, de Juàzeiro e Escola 
Artesanal, de Correntina ....................................   3.000.000 
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 Despesas Ordinárias Fixa 
Cr$ 

Variável 
Cr$ 

Total 
Cr$   

4) Ginásio da C.H.E.S.F., em Paulo Afonso............   1.000.000 
5) Para outros encargos educacionais e sociais, 

mediante convênios com entidades 
educacionais privadas, Estados e Municípios .... 

 

 8.000.000 
6) Patronato Agrícola de S. Francisco da Diocese 

de Petrolina, Pernambuco................................... 
 

 5.000.000 
7) Patrocínio São José e Escola Artesanal da 

Diocese de Bonfim .............................................. 
 

 2.000.000 
8) Escola Agrícola a cargo do Instituto Benjamin 

Guimarães, Pará de Minas.................................. 
 

 1.000.000 
9) Escola de Agricultura Artur Bernardes, em 

Lagoa Santa, Minas Gerais................................. 
 

 1.000.000 
10) Ginásio Diocesano de Propriá, a cargo da 

Diocese de Aracaju.............................................. 
 

 1.000.000 
11) Obras da Diocese de Montes Claros, inclusive 

Seminário ............................................................ 
 

 2.000.000 
 Total do Desenvolvimento Cultural   37.000.000 
 8.0 – Desenvolvimento da rodução 3.1 – 

Colonização 
 

  
1) Manutenção e desenvolvimento das Colônias 

Agropecuárias do Paracatu e Formoso .............. 
 

20.000.000  
2) Manutenção dos Postos de Assistência à 

Irrigação de Brígida, Gravatá e Coripós, em 
Pernambuco; Salitre, Curaçá, Ibó e Glória, na 
Bahia................................................................... 

 

18.000.000  
3) Manutenção do Pôsto de Assistência e 

Colonização da Diocase de Petrolina ................. 
 

3.000.000  
4) Escolas "Caio Martins", inclusive Núcleo 

Colonial da Urucuia, sendo Cr$ 2.000.000,00, 
para a Escola Caio Martins, de Matosinhos ....... 

 

4.000.000  
5) Para atender a despesa de qualquer natureza 

com o Núcleo Colonial de Petrolândia, mediante 
convênio com o Instituto Nacional de Imigração 
e Colonização...................................................... 

 

15.000.000 60.000.000 
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 Despesas Ordinárias Fixa 

Cr$ 
Variável 

Cr$ 
Total 
Cr$   

  8.2 –  Fomento da Produção 
Vegetal, Animal e Mineral 

 
  

1) Execução de serviços de fomento agrícola, 
mecanização da lavoura, fomento e defesa da 
pecuária e da produção mineral; fomento da 
piscicultura, pequena irrigação e 
reaparelhamento da patrulha mecanizada de 
Irecê, e instalação da Residência Agrícola de 
Paramirim. ............................................................ 

 

80.000.000  
2) Perfuração de poços, construção de pequenas 

barragens e captação dos lençóis aflorados de 
Lapão e Cafarnaum e barragem dos rios Agua 
Prêta, em Canavieiras (Saúde) e Junco, em 
Jacobina............................................................... 

 

20.000.000  

3)  
Carteira de Revenda ........................................... 

 
10.000.000  

4) Instalações em geral para beneficiamento de 
produtos agropecuários e usinas de 
beneficiamento de algodão, de Palmas do Monte 
Alto e Campo Formoso......................................... 

 

8.000.000  
5) Para atender ao acôrdo firmado entre a C.V.S.F. 

e o Ministério da Agricultura, para o fomento da 
cultura de arroz, no Baixo S. 
Francisco.............................................................. 

 

8.000.000  
6) Para atender a despesa de qualquer natureza 

com a organização de uma patrulha 
motomecanizada, instalação e manutenção de 
pequenas indústrias de transformação de 
produtos vegetais e animais e com os trabalhos 
de irrigação, drenagem e recuperação dos solos 
e outros serviços do Núcleo Colonial de 
Petrolândia, sob orientação da C.V.S.F............... 

 

4.000.000  
7) Para o fundo de Mecanização da Lavoura ..........  10.000.000 140.000.000 
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 Despesas Ordinárias Fixa Variável Total 
  Cr$ Cr$ Cr$ 
  8.3 – Serviçosde 

Emergência 
   

1) Serviços Assistenciais diversos e socorro de 
emergência às populações do Vale do S. Francisco .... 

  
32.000.000 

 Total do Desenvolvimento da Produção  .......................   232.000.000 
 Total da Verba 3.0.00 ....................................................   1.633.800.000 
 Total das Despesas de Capital   1.633.800.000 

Total Geral ....................................................................   1.724.000.000 
 

A Comissão de Finanças. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 143, de 1958 

(Nº 4.180-B, de 1958, na Câmara dos Deputados) 
 
Estima a receita e fixa a Despesa da União 

para o exercício financeiro de 1959. 
 
Anexo 4 – Poder Executivo 
4.10 – Superintendência do Plano de 

Valorização Econômica da Amazônia. 
(Será publicado em Suplemento) 
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 

Expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Attílio 

Vivacqua, primeiro orador inscrito. 
O Senhor Senador Attilio Vivacqua pronuncia 

discurso que, entregue à revisão do orador, será 
posteriormente publicado. 

O SR. PRESIDENTE: – No Expediente há 
pouco lido, figuraram os anexos orçamentários 
referentes à Comissão dp Vale do São Francisco 
(4.06), à Superintendência do Plano de Valorização 
Econômica da Amazônia ( 4.10) e ao Poder 
Judiciário (Anexo-5). 

Já tendo sido distribuídos os respectivos 
avulsos, a matéria fica sôbre a mesa, pelo  
prazo de três sessões, a partir da que se seguir  
à presente, para recebimento de emendas, na  
forma do disposto no art. 167. do Regimento. 
(Pausa). 

Vai ser lido requerimento do nobre Senador 
Freitas Cavalcanti. 

É lido e apoiado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 432, de 1958 

 
Nos têrmos do art. 127, letra b, do Regimento 

Interno, requeiro inserção nos Anais do Senado do 
editorial publicado no vespertino "O Globo", de 13 do 
corrente, sob o título "A nação Espera que o 
Presidente Encontre Solução Patriótica para a Crise 
Militar". 

Sala das Sessões, em  14 de novembro de 
1958. – Freitas cavalcanti. 

O SR. PRESIDENTE: – O presente 
requerimento será discutido e votado depois da 
Ordem do Dia. 

Passa-se à: 
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ORDEM DO DIA 
 
(Orçamento – 3.02 – Conselho Nacional de 

Economia) 
 
Votação, em discussão única, do Projeto  

de Lei da Câmara, nº 143, de 1958, que  
estima a Receita e fixa a Despesa da União  
para o exercício financeiro de 1959 – Subanexo nº 
3.02 – Conselho de Economia, tendo Pareceres sob 
ns. 421 e 443, de 1958, da Comissão de Finanças, 
favorável ao sub. anexo e às Emendas de Plenário 
(ns. 1 a 3). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

Subanexo, com as emendas. (Pausa). 
Nenhum Senhor Senador pedindo a  

palavra, declaro encerrada a discussão. 
Em votação as emendas, em conjunto. 
Os Senhores Senadores que as aprovam, 

queiram conservar-se sentados. (Pausa). 
Estão aprovadas. 
São as seguintes as emendas aprovadas: 
 

EMENDA Nº 1 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
1 – Conselheiros. 
Aumente-se a dotação de Cruzeiros 

2.775.220,00. 
 

EMENDA Nº 2 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.26 – Gratificação de representação. 
Aumente-se a dotação de Cruzeiros 

72.000,00. 

EMENDA Nº 3 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros.  
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis. 
Aumente-se a dotação de Cruzeiros 

200.000,00. 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto 

assim emendado. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

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

Comissão de Finanças para Redação Final. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 143, de 1958 

 
(Nº 4.180-B, de 1958, na Câmara dos Deputados) 

 
Estima a Receita e fixa a Despesa da União 

para o exercício financeiro de 1959. 
 
Anexo 3. – órgãos Auxiliares 
3.02 – Conselho Nacional de Economia 
(Publicado em Suplemento) 
(Orçamento – 4.08 – Conselho Nacional do 

Petróleo) 
 
Votação, em discussão única, do Projeto de 

Lei da Câmara, nº 143, de 1958, que estima a 
Receita e fixa a Despesa da união para o exercício 
financeiro de 1959 – Subanexo nº 4.08 – (Conselho 
Nacional do Petróleo), tendo Pareceres sob ns. 419 
e 444, de 1958, da Comissão de Finanças, favorável 
ao Subanexo e à Emenda de Plenário (nº 1). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto e a emenda. (Pausa). 
Não havendo quem faça uso da palavra, 

encerro a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação a emenda. 
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Os Senhores Senadores que aprovam a 

emenda, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. 
E a seguinte a emenda aprovada. 
 

EMENDA Nº 1 
 

4.08 – Conselho Nacional do Petróleo. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos.  
1.6.23 – Reaparelhamento etc.  
Acrescente-se: 
2) – Despesas de qualquer natureza, com 

estudos estatísticos, econômicos e de planejamento, 
referentes ao abastecimento nacional de petróleo, 
com fiscalização técnica, contábil e industrial das 
emprêsas petrolíferas que operem no Brasil, ou cujas 
atividades estejam subordinadas à superintendência 
do Conselho, em virtude de tratados, convênios ou 
acôrdos internacionais – Cr$ 18.000.000,00. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto 
assim emendado. 

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

Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

Comissão de Finaliças para Redação Final: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 143, de 1958 

 
(Nº 4.180-B, de 1958. na Câmara dos Deputados) 

 
Estima a Receita e fixa a Despesa da União 

para o exercício financeiro de 1959. 
 
Anexo 4 – Poder Executivo 
4.08 – Conselho Nacional do Petróleo 
(Publicado em Suplemento) 
(Orçamento – 3 01 – Tribunal de Contas) 
 
Discussão única, do Projeto de  

Lei da Câmara, nº 143, de 
 

1958 Orçamento – que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício financeiro de 
1959 – 3.01 – Tribunal de Contas, tendo Parecer 
Favorável nº 431, de 1958, da Comissão de 
Finanças, oferecendo Emendas de ns. 1-C a 3-C. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto e as emendas. (Pausa). 
Não havendo quem faça uso da palavra, 

encerro a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação as Emendas ns. 1-C a 3-C. 
Os Senhores Senadores que aprovam as 

emendas, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Estão aprovadas. 
São as seguintes as emendas aprovadas: 
 

EMENDA Nº 1-C 
 
3.01 – Tribunal de Contas. Despesas 

Ordinárias.  
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
Onde se lê: 
1) Ministro, Procurador, Adjunto Procurador e 

Auditor – Cruzeiros 6.612.840,00. 
Leia-se: 
1) Ministro, Procurador, Adjunto Procurador e 

Auditor – Cruzeiros 9.312.000,00. 
 

EMENDA Nº 2-C 
 
3.01 – Tribunal de Contas. Despesas 

Ordinárias.  
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00– Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço.  
Onde se lê: 
Cr$ 14.630.635,00. 
Leia-se: 
Cr$ 15.750.000,00. 
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EMENDA. Nº 3-C 
 
3. 01 – Tribunal de Contas. Despesas 

Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio.  
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.26 – Gratificação de representação. 
Onde se lê: Cr$ 60.000,00.  
Leia-se: 
Cr$ 144.000,00. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 143, de 1958 

 
(Nº 4.180-B, de 1958, na Câmara dos Deputados) 

 
Estima a Receita e fixa a Despesa da União 

para o exercício financeiro de 1959. 
 
Anexo 3 – órgãos Auxiliares 
3.01 – Tribunal de Contas 
(Publicado em Suplemento) 
(Orçamento – 4.01.02 – Presidência da 

República –.Despesas Próprias e Encargos Gerais) 
 
Discussão única, do Projeto de Lei da  

Câmara, nº 143, de 1955 – Orçamento – que  
estima a Receita e fixa a Despesa da União 

para o exercício financeiro, de 1959 – Subanexo  
nº 4.01.02 – Presidência da República 

(Despesas Próprias e Encargos Gerais), tendo 
Parecer, sob nº 438, de 1958, da Comisão de 
Finanças, favorável ao Subanexo e às Emendas de 
Plenário (ns. 1 a 2) e oferecendo as Emendas ns. 3-
C a 8-C. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto e as emendas. (Pausa). 

Não havendo quem faça uso da palavra, 
encerro a discussão. (Pausa). 

Encerrada. 
Em votação as Emendas ns. 1 a 8-C. 
Os Senhores Senadores que aprovam as 

emendas, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Estão aprovadas. 
São as seguintes as emendas aprovadas: 
 

EMENDA Nº 1 
 
Emenda de Orçamento 
4.01 – Presidência da República. 
Encargos Gerais. Conselho Coordenador do 

Abastecimento. 
Custeio. 
Encargos Diversos.  
Reaparelhamento e desenvolvimento etc. 
Acrescente-se: "Despesas de qualquer 

natureza com a instalação e funcionamento das 
Delegacias Estaduais do Conselho, inclusive 
elaboração de estudos, inquéritos e pesquisas 
ligadas à execução dos Programas Regionais de 
Abastecimento e Assistência Técnica a que se refere 
o Decreto nº 41.278, de 9 de abril de 1957 – 
Cruzeiros 10.000.000,00". 

 
EMENDA Nº 2 

 
4.01.01 – Presidência da República. 
Encargos Gerais. Conselho Coordenador do 

Abastecimento. 
Custeio. 
Encargos Diversos.  
Reaparelhamento e desenvolvimento etc. 
Despesas de qualquer natureza etc. com o 

Conselho Coordenador de Abastecimento de 
Cruzeiros 35.000.000,00 para Cr$ 50.000.000,00. 
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EMENDA Nº 3-C 
 

4.01.01 – Presidência da República. 
(Despesas Próprias).  
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros.  
Onde se lê: 
1.5.04 – Iluminação, fôrça motriz e gás – Cr$ 

900.000,00. 
1.5.11 – Telefone, telefonemas, telegramas, 

radiogramas, porte postal e assinatura de caixas 
postais – Cr$ 1.800.000,00. 

Leia-se: 
1.5.04 – Iluminação, fôrça motriz e gás – Cr$ 

1.200.000,00. 
1.5.11 – Telefone, telefonemas, telegramas, 

radiogramas, porte postal e assinatura de caixas 
postais – Cr$ 2.400.000,00. 

 
EMENDA Nº 4-C 

 
4.01.01 – Presidência da República. 
(Despesas Próprias).  
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros.  
Onde se lê: 
1.5.04 – Iluminação, fôrça motriz e gás – Cr$ 

900.000,00. 
1.5.11 – Telefone, telefonemas, telegramas, 

radiogramas, porte postal e assinatura de caixas 
postais – Cr$ 1.800.000,00. 

Leia-se: 
1.5.04 – Iluminação, fôrça motriz e gás – Cr$ 

1.200.000,00. 
1.5.11 – Telefone, telefonemas, telegramas, 

radiogramas, porte postal e assinatura de caixas 
postais – Cr$ 2.400.000,00. 

EMENDA Nº 5-C 
 
4.01.02 – Presidência da República. 
(Encargos Gerais).  
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento 

de programas, serviços e trabalhos específicos. 
1) Despesas de qualquer natureza com a 

manutenção da Secretaria Geral do Conselho do 
Desenvolvimento (Decreto nº 38.744, de 1-2-1956, 
inclusive elaboração de estudos, projetos e 
investigações econômicas e sociais. 

Aumente-se: 
De Cr$ 25.000.000,00 para Cruzeiros 

30.000.000,00. 
2)Despesas de qualquer natureza etc. 
Aumente-se: 
De Cr$ 35.000.000,00 para Cruzeiros 

40.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 6-C 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções.  
2.1.01 – Auxílios. 
3) Entidades Autárquicas. 
Onde se diz: 
2) Conselho Nacional de Pesquisas. 
1) Conselho Nacional de Pesquisas – Cr$ 

240.000.000,00. 
2) Instituto de Química Pura e Aplicada – Cr$ 

20.000.000,00. 
3) Para execução de obras relativas a setor de 

energia nuclear da Universidade Católica do Rio de 
Janeiro – Cr$ 10.000.000,00. 

2) Conselho Nacional de Pesquisas – Cr$ 
270.000.000,00. 
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EMENDA Nº 7-C 
 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.1.01 – Auxílios. 
3) Entidades Autárquicas. 
Onde se lê: 
1) Conselho Nacional de Estatística etc. – Cr$ 

470.000.000,00. 
Leia-se: 
Conselho Nacional de Estatística etc – Cr$ 

502.234.000,00. 
Onde se lê: 
2) Núcleo de Planejamento Censitário etc. – 

Cr$ 25.000.000,00. 
Leia-se: 
Núcleo de Planejamento Censitário etc. – Cr$ 

36.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 8-C 
 
Verba: 2.0.00 – Transferência. 
Consignação: 2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
Subconsignação: 2.1.01 – Auxílio. 
3) Escola Nacional de Ciências Estatísticas, 

aumente-se de Cruzeiros 20.000.000,00 para 
Cruzeiros 22.000.000,00. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 143, DE 1958 
 

(Nº 4.180-B, de 1958, na Câmara dos Deputados) 
 

Estima a Receita e fixa a Despesa da União 
para o exercício financeiro de 1959. 

 
Anexo 4 – Poder Executivo  

 
4.01.02 – Presidência da República 

 
Despesas Próprias e Encargos Gerais 

 
(Publicado em Suplemento) 

(Orçamento – 4.02 – Departamento Administrativo do 
Serviço Público) 

 
Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara, 

nº 143, de 1958 – Orçamento – que estima a Receita 
e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro 
de 1959 – Subanexo nº 4.02 – Departamento 
Administrativo do Serviço Público, tendo Parecer sob 
nº 435, de 1958, da Comissão de Finanças, 
favorável ao Projeto, com as Emendas que oferece 
sob ns. 1-C a 4-C. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto e as emendas. (Pausa). 
Não havendo quem faça uso da palavra, 

encerro a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação as Emendas ns. 1-C a 4-C. 
Os Senhores Senadores que aprovam  

as emendas, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Estão aprovadas. 
São as seguintes as emendas aprovadas: 
 

EMENDA Nº 1-C 
 
4.02 – Departamento Administrativo do 

Serviço Público. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
Inclua-se: 
Subconsignação 1.1.20 – Gratificação pela 

execução de trabalho de natureza especial com risco 
de vida ou saúde. 

Eleve-se de Cr$ 362.400,00 para Cr$ 
401.280,00. 
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EMENDA Nº 2-C 
 

4.02 – Departamento Administrativo do 
Serviço Público. 

1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.21 – Gratificação pela participação em 

órgão de deliberação coletiva. 
1) Para custear a Comissão instituída pelo  

art. 15 do Decreto nº 35.596, de 2-8-54, combinado 
com o artigo 1º do Decreto nº 38.956, de 3-4- 
56. 

Aumente-se de Cr$ 220.800,00 para Cr$ 
384.000,00. 

 
EMENDA Nº 3-C 

 
4.02 – Departamento Administrativo do 

Serviço Público. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.06 – Reparos, adaptações, recuperação e 

conservação de bens móveis. 
Aumente-se de Cr$ 400.000,00, para Cr$ 

700.000,00. 
 

EMENDA Nº 4-C 
 

4.02 – Departamento Administrativo do 
Serviço Público. 

1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento 

de programas, serviços e trabalhos específicos. 
Onde se lê: 
4) Despesas de qualquer natureza com a 

participação do DASP em programas especiais junto 
ao Instituto Internacional de Ciências Administrativas 
em Bruxelas e a outras entidades de Administração 
Pública, nacionais e estrangeiras. 

Leia-se: 
4) Despesas de qualquer natureza com a 

participação do DASP em programas especiais junto 
ao Instituto Internacional de Ciências Administrativas 
em Bruxelas (Seção Brasileira) e a outras entidades 
de Administração Pública, nacionais e estrangeiras. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto 
assim emendado. 

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

Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

Comissão de Finanças para Redação Final: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 143, DE 1958 

 
(Nº 4.180-B, de 1958, na Câmara dos Deputados) 

 
Estima a Receita e fixa a Despesa da União 

para o exercício financeiro de 1959. 
 

Anexo 4 – Poder Executivo 
4.02 – Departamento Administrativo do Serviço 

Público 
 

(Orçamento – 4.12 – Ministério da Aeronáutica) 
 

Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara, 
nº 143, de 1958 – Orçamento – que estima a Receita 
e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro 
de 1959, tendo Parecer, sob o nº 430 de 1958, da 
Comissão de Finanças, favorável ao projeto, às 
Emendas de ns. 1 a 62 e oferecendo novas 
Emendas de ns. 63-C a 67-C. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Novas emendas foram 

apresentadas, que vão ser lidas pelo Senhor 1º 
Secretário. 

São lidas e aprovadas as seguintes emendas: 
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EMENDA Nº 68 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação. 
1.3.10 – Matéria prima etc. 
Onde se lê: 
Cr$ 200.000.000,00 (duzentos milhões). 
Leia-se: 
Cr$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta 

milhões). 
 

Justificação 
 

Por esta verba são adquiridas tôdas as 
matérias primas e materiais de transformação 
necessários ao tratamento dos Parques e oficinas de 
manutenção de Base. 

Êstes materiais vêm sofrendo sistemática e 
vertiginosa alta de preços e não será possível a 
manutenção de um número maior de aviões, em 1959, 
sem que a verba seja reforçada pelo menos de 20%. 

Sala das Sessões, em 14 de novembro de 
1958. – Jorge Maynard. 

 
EMENDA Nº 69 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação. 
1.3.04 – Combustíveis e Lubrificantes. 
Onde se lê: 
Cr$ 370.000.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 640.000.000,00. 

 
Justificação 

 
A FAB, adquiriu em 1958, vários aviões de 

grande potência e por conseguinte de grande 
consumo, que vão equipar as Bases Aéreas de 
Fortaleza (T-33 e F-80), Natal (B-26), Salvador (P2V5) 
e São Paulo (SA-16); está também prevista a entrada 
em serviço, em 1959, de aviões C-54, C-119 e H-ASW. 

Êsse evento aumentará consideràvelmente  
o consumo de combustíveis e lubrificantes.  
Além dêste acréscimo considerável do equipamento 
da Fôrça Aérea Brasileira, temos que  
considerar, também, o encarecimento dos 
combustíveis e lubrificantes decorrentes da nova 
política cambial do Govêrno, recentemente 
aprovada. 

Sala das Sessões, em 14 de novembro de 
1958. – Jorge Maynard. 

 
EMENDA Nº 70 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação. 
1.3.05 – Materiais e Acessórios de Máquinas 

etc. 
Onde se lê: 
Cr$ 140.000.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 168.000.000,00. 

 
Justificação 

 
Por esta verba são feitas as aquisições de 

peças e acessórios para viaturas. Como é sabido, o 
material rodante em serviço na FAB é extremamente 
antiquado, dada a impraticabilidade de sua 
renovação, em face da situação do mercado 
conhecida de todos; em conseqüência, o custo  
da manutenção, de ano para ano, é cada vez  
mais elevado, como, aliás, também, o custo  
das peças, sobretudo, pneumáticos, que sobe 
vertiginosamente. As dotações orçamentárias  
que têm sido concedidas ao Ministério da 
Aeronáutica são notòriamente insuficientes, 
impossibilitando a manutenção e a conservação  
das suas viaturas e criando sérias dificuldades  
para o serviço. 

Sala das Sessões, em 14 de novembro de 
1958. – Jorge Maynard. 
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EMENDA Nº 71 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.4.00 – Material permanente. 
1.4.04 – Ferramentas e utensílios etc. 
Onde se lê: 
Cr$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões). 
Leia-se: 
Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões). 

 
Justificação 

 
Em 1959, o Ministério da Aeronáutica deverá 

equipar as oficinas de manutenção da Base de 
Fortaleza, de Salvador, de Santa Cruz, de Cumbica e 
de Pôrto Alegre, além da instalação de Parque de 
Área, em Recife. A maquinaria e o ferramental para 
as citadas instalações, correrão por conta da verba 
1.4.04, devendo assim ser a mesma 
consideràvelmente reforçada em relação às 
dotações rotineiras dos exercícios anteriores. 

Sala das Sessões, em 14 de novembro de 
1958. – Jorge Maynard. 

 
EMENDA Nº 72 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações. 
4.2.07 – Aeronaves. 
Onde se diz: 
Cr$ 300.000.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 600.000.000,00. 

 
Justificação 

 
O Ministério da Aeronáutica está 

desenvolvendo um programa de fabricação de  
aviões no Brasil, a fim de atender às necessidades  
da Instrução na Escola de Aeronáutica, e incrementar 
a prática aviatória no meio civil, através dos Aero- 
 

Clubes existentes. Por outro lado, com essa política 
está também fortalecendo o desenvolvimento da 
indústria aeronáutica em nosso País. 

Tais desenvolvimentos atingirão em 1959 
maior vulto que os atingidos no exercício financeiro 
de 1958, tendo em vista: 

a) Fokker Ind. Aeronáutica S. A., completará  
a fabricação de 50 aviões de instrução primária  
S-11, e desenvolverá a produção dos aviões a jato 
S-14; 

b) a Fábrica Neiva Ind. Aeronáutica começará 
a entrega dos 100 aviões Paulistinha CAP-6, 
encomendados pelo Ministério da Aeronáutica e 
destinados a equipar a Esquadrilha de Ligação e 
Observação da FAB e inúmeros Aero-Clubes. 

Sala das Sessões, em 14 de novembro de 
1958. – Jorge Maynard. 

 
EMENDA Nº 73 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações. 
4.2.02 – Automóveis de passageiros. 
Onde se diz: 
Cr$ 1.000.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 50.000.000,00. 

 
Justificação 

 
É conhecida a situação precária das viaturas 

automóveis em serviço no Ministério da Aeronáutica, 
que em sua maior parte já contam com mais de 10 a 
15 anos de serviço. 

Para que o Ministério da Aeronáutica possa 
progressivamente reequipar a Fôrça Aérea com 
viaturas mais modernas, usando ao máximo as 
possibilidades da indústria nacional, faz-se mister um 
substancial refôrço desta verba. 

Sala das Sessões, em 14 de novembro de 
1958. – Jorge Maynard. 
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EMENDA Nº 74 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações. 
4.2.04 – Autocaminhões etc. 
Onde se diz: 
Cr$ 20.000.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 50.000.000,00. 

 
Justificação 

 
O número de caminhões em serviço no 

Ministério da Aeronáutica está muito abaixo das 
necessidades e as suas condições de utilização são 
bastantes precárias devido à sua idade e a 
inexistência de peças para sua manutenção. 

Esta verba deve ser também 
consideràvelmente reforçada em 1959. 

Sala das Sessões, em 14 de novembro de 
1958. – Jorge Maynard. 

 
EMENDA Nº 75 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.2.00 – Equipamentos e instalações. 
4.2.01 – Máquinas, motores etc. 
Onde se lê: 
Cr$ 70.000.000,00 (setenta milhões). 
Leia-se: 
Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões). 

 
Justificação 

 
Em 1959, o Ministério da Aeronáutica deverá 

equipar as oficinas de manutenção da Base  
de Fortaleza, de Salvador, de Santa Cruz, de 
Cumbica e de Pôrto Alegre, além da instalação de 
Parque de Área, em Recife. A maquinaria e o 
ferramental para as citadas instalações, correrão  
por conta da verba 1.0.04, devendo assim ser a 
mesma consideràvelmente reforçada em relação 
 

às dotações rotineiras dos exercícios anteriores. 
Sala das Comissões, em 14 de novembro de 

1958. – Jorge Maynard. 
 

EMENDA Nº 76 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
6) Diretamente, em convênio com o DNER ou 

outro órgão do Govêrno Federal, ou colaboração etc. 
18) Piauí. 
Onde se diz: 
Teresina – Cr$ 15.000.000,00. 
Diga-se: 
– Cr$ 25.000.000,00. 

 
Justificação 

 
O Piauí continua sem possibilidades de 

desenvolvimento econômico em virtude da ausência 
dos meios de comunicações aéreas e terrestres. As 
Capitais dos Estados do Norte e Nordeste estão 
dotadas de aeroportos modernos que satisfazem 
plenamente ao progresso da aviação. Ocorre, 
entretanto, o contrário, com êsse Estado, situado 
naquela região, onde os campos servidos pelos 
aviões comerciais são desprovidos das garantias 
técnicas para efeito de segurança dos vôos. 

Daí por que se justifica e se torna necessário o 
aumento da dotação pleiteada. 

Sala das Comissões, em 14 de novembro de 
1958. – Leônidas Mello. 

 
EMENDA Nº 77 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.2.00 –Equipamentos e instalação de obras. 
7) Diretamente, em convênio etc. 
Inclua-se: 
Santos, Estado de São Paulo – Cr$ 

20.000.000,00. 
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Justificação 
 

Santos, das grandes cidades do Brasil, pôrto 
dos mais importantes das Américas, centro 
populoso, rico e ativo, não possui, por incrível que 
isto seja, um aeroporto à altura de seu progresso. 
Para corrigir essa grave falta, consigna a emenda 
uma dotação de vinte milhões, coisa perfeitamente 
justa, tanto mais que é das maiores a contribuição 
daquela cidade para os cofres federais. 

Sala das Comissões, em 14 de novembro de 
1959. – Caiado de Castro. 

 
EMENDA Nº 78 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
5) Diretamente, em convênio com o DNER ou 

outro órgão do Govêrno Federal, com o Estado ou a 
Prefeitura, a construção de pistas de terra etc. 

26) Sergipe. 
Inclua-se: 
Conclusão do campo de pouso de Simão Dias 

– Cr$ 500.000,00. 
 

Justificação 
 

Obra já iniciada, urge destinar-lhe o 
quantitativo indispensável à sua conclusão, sob pena 
de prejuízos incalculáveis. 

Sala das Comissões, em 14 de novembro de 
1958. – Jorge Maynard. 

 
EMENDA Nº 79 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
5) Diretamente, em convênio com o DNER ou 

outro órgão do Govêrno Federal, com o Estado ou 
 

a Prefeitura, a construção de pistas de terra etc. 
15) Paraíba. 
Onde se diz: 
Cr$ 2.200.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 7.500.000,00. 

 
Justificação 

 
A dotação constante do projeto é insuficiente 

para atender às despesas programadas. 
Sala das Comissões, em 14 de novembro de 

1958. – João Arruda. 
 

EMENDA Nº 80 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2) Para construção etc. 
15) Paraíba. 
Onde se diz: 
Cr$ 1.600.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 2.800.000,00. 

 
Justificação 

 
É necessário majorar a dotação em aprêço, a 

fim de que os serviços em andamento não sofram 
interrupção. 

Sala das Sessões, em 14 de novembro de 
1958. – João Arruda. 

 
EMENDA Nº 81 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2) Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
10) Goiás. 
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Inclua-se: 
Pôrto Nacional, Tocantinópolis, Natividade, 

Pedro Afonso. 
 

Justificação 
 

Os municípios acima referidos, situados no 
setentrião goiano, hoje populosos e bastante 
desenvolvidos, carecem de campos de pouso à 
altura de suas necessidades. 

Sala das Sessões, em 14 de novembro de 
1958. – Caiado de Castro. 

 
EMENDA Nº 82 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2) Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
10) Goiás. 
Inclua-se: 
Goiás (antiga capital) – Cruzeiros 500.000,00. 

 
Justificação 

 
A cidade de Goiás que só nos últimos tempos 

vem se recuperando do baque que sofreu, ao perder 
a condição de capital do Estado, exige, para que seja 
acelerado o ritmo de seu programa, um aeroporto 
capaz de satisfazer as suas necessidades. 

Sala das Sessões, em 14 de novembro de 
1958. – Caiado de Castro. 

 
EMENDA Nº 83 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras 

nº 26. 
Acrescente-se: 
Recife: – Cr$ 10.000.000,00. 

Justificação 
 

O aeroporto de Recife está a carecer obras de 
acesso. 

Sala das Sessões, em 14 de novembro de 
1958. – Apolônio Salles. 

 
EMENDA Nº 84 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras 

nº 26. 
Pernambuco: 
Na cidade Panelas – Cruzeiros  

1.500.000,00. 
Na cidade Altinho – Cruzeiros 1.500.000,00. 

 
Justificação 

 
Estas cidades se encontram na rota de Paulo 

Afonso e precisam de aeroporto até por motivo de 
segurança de vôo. 

Sala das Sessões, em 14 de novembro de 
1958. – Apolônio Salles. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto com as emendas. 

O SR. RUI PALMEIRA (*): – Senhor 
Presidente, como o tempo que nos é dado  
para emendar o orçamento é sempre curto, 
precisamos, não raro, anteciparmo-nos à  
chegada dos Anexos a esta Casa. Daí, por  
vêzes, conterem as emendas por nós 
apresentadas, impropriedades. 

Pediria a V. Exa., Senhor Presidente, 
mandasse retificar a Emenda nº 56, de minha 
autoria; onde se lê: "inclua-se", diga-se: "aumente-
se". 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
 

__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão 
do projeto, sem as emendas. (Pausa). 

Nenhum Senhor Senador desejando usar da 
palavra, encerro a discussão. 

O projeto volta à Comissão de Finanças para 
emitir parecer sôbre as emendas. 

 
(Orçamento – 4.16 – Ministério da Guerra) 

 
Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara, 

nº 143, de 1958 – Orçamento – que estima a Receita 
e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro 
de 1959 – 4.16 – Ministério da Guerra, tendo Parecer 
sob nº 432, de 1958, da Comissão de Finanças, pela 
aprovação do Subanexo e das Emendas de ns. 1 a 
7, apresentando as de ns. 8-C a 19-C. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 

emendas que vão ser lidas pelo Sr. Primeiro 
Secretário. 

São lidas e apoiadas as seguintes emendas: 
 

EMENDA Nº 20 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
Inclua-se: 
Hospital Central da 6ª Região Militar 

(Salvador), para obras e equipamentos e ampliação 
– Cruzeiros 3.000.000,00. 

 
Justificação 

 
O Hospital Central da 6ª Região, atende às 

necessidades de três Estados da Federação, sendo 
o número de leitos insuficiente para o atendimento 
dos doentes que ali comparecem. 

Sala das Comissões, em 14 de novembro de 
1958. – Lima Teixeira. 

EMENDA Nº 21 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.01 – Estudos e projetos. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusões de obras. 
Inclua-se: 
Para construção de um Pavilhão destinado a 

completar as instalações do Colégio Militar do Rio de 
Janeiro – Cr$ 30.000.000,00. 

 
Justificação 

 
O Colégio Militar, instituto destinado a 

ministrar o ensino secundário de conformidade com 
os ciclos e programas do Ministério de Educação, 
aos órfãos dos militares do Exército, da Marinha e da 
Aeronáutica, admite, contudo, nos seus cursos, a 
matrícula dos filhos de militares da ativa, da reserva 
remunerada ou reformados das Fôrças Armadas e, 
também, dos filhos dos civis, desde que o número de 
vagas não tenha sido preenchido com os candidatos 
órfãos, acima citados. 

Estabelecimento pleno de tradição, cuja 
fundação data de 1889, começou suas atividades 
com apenas 44 alunos, 10 professôres e 9 oficiais na 
Administração. Hoje, conta com um efetivo que 
excede o número de 2.500 alunos (acréscimo de 
5.680%), 194 professôres e 56 oficiais na 
Administração. 

Suas instalações atuais, com sede no autêntico 
solar do Barão de Itacurussá, e capacidade 
correspondente a 1.000 alunos, estão sendo utilizados 
como sóe ser compreensível, da forma a mais difícil e 
penosa, dado que os preceitos pedagógicos e 
disciplinares têm de ser observados, o que impõe 
artifícios de planejamento e, mesmo, acentuado 
sacrifício para os corpos docentes e discentes, pois que 
o ensino, ora em constante evolução decorrente dos 
métodos e processos cada vez mais aperfeiçoados e de 
surto extraordinário, que vimos registrando no tocante às 
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ciências em geral, está a exigir especial cuidado dos 
responsáveis. 

Tal situação, afinal de contas, tem sido 
resolvida com esforços suplementares e ginástica na 
aplicação dos meios, visto que o índice demográfico 
desta Capital, bastante auspicioso, que faz aumentar 
o número de jovens candidatos, deve ser considerado 
apesar das aludidas dificuldades com que arcam o 
Comandante do Colégio e seus auxiliares, na famosa 
Casa do Conselheiro Tomás Coelho. 

A propósito, convém frisar que atualmente os 
filhos de civis, alunos dêste Educandário, perfazem 
cêrca de 70% de seu efetivo; e que para o ano letivo 
de 1959 foram previstas pelo Exmo. Sr. Ministro da 
Guerra (80) oitenta vagas no curso ginasial e (20) 
vinte no curso científico, para as quais estão inscritos 
respectivamente: 

– para ingresso no Curso Ginasial: 2.535 
candidatos. 

– para ingresso no Curso Científico: 150 
candidatos. – Total: 2.685 candidatos. 

A construção dêsse Pavilhão se faz 
indispensável, bastando dizer-se que, há três anos, 
não se realiza exame de Admissão ao Curso Ginasial, 
por falta de capacidade de instalação do Colégio. 

Sala das Comissões, em 14 de novembro de 
1958. – Filinto Müller. 

 
EMENDA Nº 22 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
Inclua-se: 
– Construção do Colégio Militar de Curitiba – 

Cr$ 30.000.000,00. 
 

Justificação 
 

Obra inadiável e que deve ser concluída o 
quanto antes, a fim de melhor instalar aquêle 
estabelecimento de ensino militar. 

Sala das Comissões, em 14 de novembro de 
1958. – Gaspar Velloso. 

EMENDA Nº 23 
 

Ministério da Guerra. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações. 
4.2.04 – Autocaminhões, auto-bombas, 

camionetas de carga, auto-socorro. 
Onde está: 
Cr$ 48.143.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 104.246.000,00. 

 
Justificação 

 
O Ministério da Guerra, tendo em vista o 

desgaste do material rodante do Exército e 
atendendo à necessidade de manter em nível 
mínimo as dotações de viaturas automóveis, solicita 
que êsse Senado Federal aprove emenda ao Projeto 
nº 4.180-A-58, da Câmara dos Deputados, no 
sentido de ser acrescida a parcela de Cr$ 
56.103.000,00 nesta S/c, na Proposta Orçamentária 
dêste Ministério para 1959, já aprovada pela Câmara 
dos Deputados, perfazendo o total de Cruzeiros. 
104.246.000,00. 

Releva notar que, o aumento acima solicitado, 
corre, na maior parte, à conta do corte de Cruzeiros 
66.103.000,00 efetuado na dotação da S/c. 1.3.07 – 
Forragem etc., quando da votação da Proposta 
Orçamentária dêste Ministério na Câmara dos 
Deputados, redução essa, justificada em virtude da 
substituição de Unidades de tipo hipomóvel por 
Unidades motorizadas, conforme se vem 
processando de acôrdo com os recursos disponíveis. 
– Filinto Müller. 

 
EMENDA Nº 24 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
– Para construções militares em Caxias do Sul 

– Cr$ 5.000.000,00. 
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Justificação 
 

Trata-se de obras indispensáveis aos diversos 
setores de administração militar. 

Sala das Comissões, em 14 de novembro de 
1958. – Daniel Krieger. 

 
EMENDA Nº 25 

 
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social. 
3.1.00 – Serviços em Regime Especial de 

Financiamento. 
3.1.03 – Desenvolvimento da Produção. 
Inclua-se: 
Convênio entre o Arsenal de Guerra e o 

Hospital N. S. das Graças, de General Câmara – 
Cruzeiros 1.000.000,00. 

 
Justificação 

 
É dotação necessária à continuidade dos 

serviços de assistência médico-hospitalar ao pessoal 
do Arsenal de Guerra. 

Sala das Comissões, em 14 de novembro de 
1958. – Daniel Krieger. 

 
EMENDA Nº 26 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.2.00 – Pessoal Militar. 
1.2.02 – Vencimentos de praças. 
Reduza-se de Cr$ 200.000.000,00. 

 
Justificação 

 
Em virtude da concessão do aumento da dotação 

destinada à aquisição de viaturas-auto, segundo 
emenda apresentada ao Senado, será possível 
motorizar algumas unidades do Exército, com economia 
do efetivo em praças (condutores de animais). 

Sala das Comissões, em 14 de novembro de 
1958. – Filinto Müller. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
Projeto com as emendas. (Pausa). 

Não havendo quem queira usar da palavra, 
declaro encerrada a discussão. 

O Projeto volta à Comissão de Finanças para 
emitir parecer sôbre as emendas. 

 
Discussão única, do Projeto de Lei da  

Câmara, nº 143, de 1958 – Orçamento – que  
estima a Receita e fixa a Despesa da União  
para o exercício financeiro de 1959 – 4.18 – 
Ministério da Marinha, tendo Parecer, sob nº 433, de 
1958, da Comissão de Finanças, pela aprovação do 
Subanexo e das Emendas de ns: 1 a 4, 
apresentando novas Emendas sob os ns. 5-C a 13-
C. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre  

a mesa, emendas apresentadas ao Subanexo,  
que vão ser lidas pelo Senhor Primeiro  
Secretário. 

São lidas e apoiadas as seguintes  
emendas: 

 
EMENDA Nº 14 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
Inclua-se: 
Hospital Naval de Salvador, para obras de 

ampliação – Cruzeiros 3.000.000,00. 
 

Justificação 
 

Torna-se indispensável a ampliação do 
Hospital Naval de Salvador, por isso que o número 
de seus leitos é insuficiente para atender aos 
doentes e acidentados. 

Sala das Comissões, em 14 de novembro de 
1958. – Lima Teixeira. 
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EMENDA Nº 15 
 
01 – Secretaria Geral da Marinha. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.2.00 – Equipamentos e investimentos. 
05) Bahia. 
Inclua-se: 
Ligação telefônica entre Salvador e a Base 

Naval de Aratu (em convênio com a companhia mista 
fundada sob os auspícios do Estado da Bahia) – Cr$ 
5.000.000,00. 

 
Justificação 

 
A companhia mista, criada sob os  

auspícios do Govêrno do Estado da Bahia,  
para superintender o seu serviço telefônico,  
sabe adotar as providências cabíveis para  
dotar o Estado de um sistema de ligações  
à altura de suas reais necessidades.  
É evidente que entre os objetivos  
primaciais do seu programa se destaca  
o da ligação da Base Naval de Aratu,  
localizada em ponto distante da cidade, aos 
centros de atividades públicas e privadas da  
Capital. 

Sala das Comissões, em 14 de novembro de 
1958. – Juracy Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão projetos 
e emendas. (Pausa). 

Não havendo quem queira usar  
da palavra, declaro encerrada a  
discussão. 

O projeto volta à Comissão de Finanças para 
opinar, sôbre as emendas. 

 
(Orçamento – 4.19 – Ministério das Relações 

Exteriores) 
 

Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara, 
nº 143, de 1958 – Orçamento – que estima a  
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício 
 

financeiro de 1959, tendo Parecer, sob nº 429, de 
1958, da Comissão de Finanças, favorável, com as 
Emendas que oferece, de ns. 1-C a 33-C. 
 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, 
emenda que vai ser lida pelo Senhor Primeiro 
Secretário. 

É lida e apoiada a seguinte: 
 

EMENDA Nº 34 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.1.02 – Subvenções ordinárias. 
Alínea: 
1) Subvenções a entidades de cooperação 

internacional conforme discriminação do Adendo B. 
Onde se diz: 
24) Organização não Governamental – Cr$ 

150.000,00. 
Diga-se: 
24) Organização das Entidades não 

Governamentais do Brasil – Cr$ 150.000,00. 
 

Justificação 
 
Trata-se de simples retificação do nome da 

instituição contemplada no projeto. 
Sala das Sessões, em 14 de novembro de 

1958 – Novaes Filho. 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto com a emenda. (Pausa). 
Não havendo quem queira fazer uso da 

palavra, encerro a discussão. 
O projeto volta à Comissão de Finanças, para 

emitir parecer sôbre a emenda. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 148, DE 1958 

 
Discussão única, do Projeto de Lei  

da Câmara, nº 148, de 1958, que autoriza  
o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério 
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da Agricultura, o crédito especial de Cr$ 
3.000.000,00, destinado a auxiliar a Prefeitura 
Municipal de Estrêla, no Estado do Rio Grande do 
Sul, na realização da I Exposição Nacional de Suínos 
(incluído em Ordem do Dia, em virtude de dispensa 
de interstício concedida na sessão anterior, a 
requerimento do Senhor Senador Daniel Krieger), 
tendo Parecer Favorável, sob nº 441, de 1958, da 
Comissão de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão  
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 148, DE 1958 

 
(Nº 2.428-D, de 1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Agricultura, o crédito especial de Cr$ 
3.000.000,00, destinado a auxiliar a Prefeitura  
Municipal de Estrêla, no Estado do Rio Grande do 
Sul, na realização da Exposição Nacional de  
Suínos. 

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

a abrir, pelo Ministério da Agricultura, o crédito 
especial de Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de 
cruzeiros), destinado a auxiliar a Prefeitura Municipal 
de Estrêla, no Estado do Rio Grande do Sul, 
 

na realização da I Exposição Nacional de Suínos, 
patrocinada pela Associação Brasileira de Criadores 
de Suínos na comemoração do I Centenário de 
Colonização do Município, em 1958. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Dia, passa-se à discussão e 
votação do Requerimento nº 432, do Senhor Freitas 
Cavalcanti, lido e apoiado na hora do Expediente de 
inserção nos Anais do Senado do editorial publicado 
no "O Globo", no dia 13 do corrente mês. 

Em discussão. (Pausa). 
Não havendo quem peça a palavra, declaro-a 

encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

requerimento, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está aprovado. O editorial será publicado. 
Não há orador inscrito para esta oportunidade. 
Nada mais havendo que tratar vou encerrar a 

sessão. Designo para a da próxima segunda-feira a 
seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Votação, em segunda discussão, do 

Projeto de Lei do Seriado, nº 37, de 1957, (de  
autoria do Senhor Senador Alencastro Guimarães) 
que reverte ao serviço ativo do Exército oficiais de 
Intendência que passaram à reserva de 1ª  
classe, em vista de não ter sido cumprida  
disposição da Lei nº 9.120, de 2 de abril de  
1946 (em regime de urgência, nos têrmos do art. 
156, § 3º, do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 421-58, do S. Lino de Mattos 
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e outros Senhores Senadores, aprovado na sessão 
de 13 do mês em curso), dependendo de Pareceres 
das Comissões de Constituição e Justiça, de 
Segurança Nacional e de Finanças sõbre a emenda 
de Plenário. 

2 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara, nº 146, de 1958, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o crédito 
especial de Cruzeiros 900.000.000,00, em três parcelas 
anuais e consecutivas de Cruzeiros 300.000.000,00, 
para a construção de uma refinaria de petróleo na 
cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceará  
(em regime de urgência, nos têrmos do art. 156, § 3º, 
do Regimento Interno, em virtude do Requerimento  
nº 417, do Senhor Senador Fernandes Tá- 
 

vora e outros Senhores Senadores); tendo parecer 
favorável (proferido oralmente na sessão de 13 do 
mês em curso) da Comissão de Finanças e 
dependendo de pronunciamento da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

3 – Discussão única, do Projeto de Lei da 
Câmara, nº 104, de 1958, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Agricultura, o 
crédito especial de Cr$ 10.000.000,00, para 
combater a erosão que assola o Estado do Paraná; 
tendo Parecer Favorável, sob nº 422, de 1958, da 
Comissão de Finanças. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 21 horas e 50 

minutos. 
 



149ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 17 DE NOVEMBRO DE 1958 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES APOLÔNIO SALLES, VICTORINO FREIRE E DOMINGOS VELLASCO 
 

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

Vivaldo Lima. 
Mourão Vieira. 
Prisco dos Santos. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Waldemar Santos. 
Leônidas Mello. 
Onofre Gomes. 
Parsifal Barroso. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Reginaldo Fernandes. 
Argemiro de Figueiredo. 
Apolônio Salles. 
Novaes Filho. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Júlio Leite – 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Juracy Magalhães. 
Lima Teixeira. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Moreira Filho. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Alencastro Guimarães. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Bernardes Filho. 
Benedicto Valladares. 
Lino de Mattos. 
Domingos Vellasco. 

Pedro Ludovico. 
Mário Motta. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Othon Mäder. 
Gaspar Velloso. 
Gomes de Oliveira. 
Francisco Gallotti. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá – (48). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 48 Senhores 
Senadores. 

Havendo número legal está aberta a  
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Francisco Gallotti, servindo de 2º 

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

O Sr. Quarto Secretário servindo de 1º, dá 
conta do seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
PARECER 

Nº 445, DE 1958 
 

Da Comissão de Finanças às Emenda  
ns. 68 a 84, oferecidas, em Plenário,  
ao subanexo 4.12 – Ministério da  
Agricultura. 

 
Relator: Sr. Juracy Magalhães. 
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O projeto de orçamento do Ministério  
da Aeronáutica, para 1959, recebeu,  
em Plenário, Emendas de números 68 a  
84. 

Essas emendas consubstanciam proposições 
de dois tipos distintos. 

As de números 68 a 75, subscritas  
pelo eminente Senador Jorge Maynard,  
referem-se às dotações de custeio e  
manutenção dos serviços, estabelecimentos  
e corpos de tropas do Ministério em  
aprêço. 

As restantes (ns. 76 a 84) correspondem  
a iniciativas dos representantes nesta Casa em 
relação a aeroportos e campos de pouso, 
semelhantes às que já aprovamos nesta  
Comissão. 

As do primeiro grupo (ns. 68 a 75) se  
apóiam na própria experiência de seu ilustre 
subscritor, o Senador Jorge Maynard  
engenheiro, com grandes serviços prestados à 
Aeronáutica, no setor de aeroportos,  
campos de pouso, oficinas, parques e  
bases. 

As do segundo grupo (76 a 84)  
traduzem aspirações e reivindicações dos  
Estados e municípios dos quais o Ministério  
não se pode alheiar. Como dissemos no  
Parecer nº 430, de 7 do corrente, as emendas  
dessa natureza são advertências do legislador sôbre 
a situação dos campos e aeroportos de seus 
Estados. 

Diante disso, somos de parecer que a 
Comissão de Finanças aprove tôdas as  
emendas. 

 
A Comissão de Finanças é de  

parecer favorável às Emendas de ns. 68  
a 84, de Plenário, oferecidas ao orçamento  
do Ministério da Aeronáutica, para  
1959. 

Sala das Comissões em ... de novembro  
de 1958. – Vivaldo Lima. – Presidente  
em exercício. – Juracy Magalhães, Relator.  
– Lino de Mattos. – Gaspar Velloso. – 
 

Daniel Krieger. – Júlio Leite. – Paulo Fernandes. – 
Othon Mäder. – Lameira Bittencourt. – Parsifal 
Barroso. 
 

EMENDA Nº 68 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação. 
1.3.10 – Matéria-prima etc. 
Onde se lê: 
Cr$ 200.000.000,00 (duzentos milhões). 
Leia-se: 
Cr$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta 

milhões). 
 

Justificação 
 
Por esta verba são adquiridas tôdas as 

matérias-primas e materiais de transformação 
necessários ao trabalho dos Parque e oficinas de 
manutenção da Base. 

Êstes materiais, vêm sofrendo sistemática e 
vertiginosa alta de preços e não será possível a 
manutenção de um número maior de aviões, em 
1959, sem que a verba seja reforçada pelo menos de 
20 por cento. – Jorge Maynard. 

 
EMENDA Nº 69 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

transformação. 
1.3.04 – Combustíveis e Lubrificantes. 
Onde se lê – Cr$ 370.000.000,00 – Leia-se: – 

Cr$ 640.000.000,00. 
 

Justificação 
 

A F.A.B. adquiriu em 1958, vários  
aviões de grande potência e por conseguinte  
de grande consumo, que vão equipar as Bases 
Aéreas de Fortaleza (T-33 e F-80), Natal  
(B-26), Salvador (P2V5) e São Paulo (SA-16); está 
também prevista a entrada em serviço, em 
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1959, de aviões C-54, C-119 e H-ASW. Êsse avento 
aumentará consideràvelmente o consumo de 
combustíveis e lubrificantes. Além dêste acréscimo 
considerável do equipamento da Fôrça Aérea 
Brasileira, temos que considerar também o 
encarecimento dos combustíveis e lubrificantes da 
nova política cambial do Govêrno, recentemente 
aprovada. – Jorge Maynard. 

 
EMENDA Nº 70 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação. 
1.3.05 – Materiais e Acessórios de Máquinas 

etc. 
Onde se lê – Cr$ 140.000.000,00 – Leia-se – 

168.000.000,00. 
 

Justificação 
 

Por esta verba são feitas as aquisições de 
peças e acessórios para viaturas. Como é sabido o 
material rodante em serviço na FAB é 
extremamente antiquado dada a impraticabilidade 
de sua renovação em face da situação do mercado, 
conhecida de todos; em conseqüência, o custo da 
manutenção, de ano para ano torna cada vez mais 
elevado, como aliás também o custo das peças, 
sobretudo pneumático que sobe vertiginosamente. 
As dotações orçamentárias que têm sido 
concedidas ao Ministério da Aeronáutica, são 
notòriamente insuficientes, impossibilitando a 
manutenção e a conservação das suas viaturas e 
criando sérias dificuldades para o serviço. – Jorge 
Maynard. 

 
EMENDA Nº 71 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.0.00 – Material permanente. 
1.4.04 – Ferramentas e utensílios etc. 

Onde se lê: – Cr$ 35.000.000,00 (Trinta e 
cinco milhões) – Leia-se: – Cr$ 50.000.000,00 
(cinqüenta milhões). 

 
Justificação 

 
Em 1959, o Ministério da Aeronáutica deverá 

equipar as oficinas de manutenção de Base de 
Fortaleza, de Salvador, de Santa Cruz, de Cumbica e 
de Pôrto Alegre, além da instalação de Parque de 
Área em Recife. A maquinaria e o ferramental para 
às citadas instalações, correrão por conta da Verba 
1.4.04, devendo assim ser a mesma 
consideràvelmente reforçada em relação às 
dotações rotineiras dos exercícios anteriores. – Jorge 
Maynard. 

 
EMENDA Nº 72 

 
4.0.00 – investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações. 
4.2.07 – Aeronaves. 
Onde se diz: Cr$ 300.000.000,00 
Diga-se: – Cr$ 800.000.000,00. 

 
Justificação 

 
O Ministério da Aeronáutica está 

desenvolvendo um programa de fabricação de 
aviões no Brasil, a fim de atender às necessidades 
da instrução na Escola de Aeronáutica, e 
incrementar a prática aviatória no meio civil, através, 
dos Aero-Clubes existentes. Por outro lado, com 
essa política está também fortalecendo o 
desenvolvimento da indústria aeronáutica em nosso 
País. 

Tais desenvolvimentos atingirão em 1959 
maior vulto que os atingidos no exercício financeiro 
de 1958, tendo em vista: 

a) a Fokker Ind. Aeronáutica S.A. completará a 
fabricação de 50 aviões de instrução primária S-11 e 
desenvolverá, a produção dos aviões a jato S-14; 
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b) a Fábrica Neiva Ind. Aeronáutica  
S.A. começará a entrega dos 100 aviões  
Paulistinha CAP-6 encomendados pelo  
Ministério da Aeronáutica e destinados a  
equipar a Esquadrilha de Ligação e Observação  
da F.A.B. e inúmeros Aero-Clubes. – Jorge  
Maynard. 

 
EMENDA Nº 73 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamento e Instalações. 
4.2.02 – Automóveis de passageiros. 
Onde se diz: – Cr$ 1.000.000,00 – Diga-se: – 

Cr$ 50.000.000,00. 
 

Justificação 
 

É conhecida a situação precária das viaturas 
automóveis em serviço no Ministério da Aeronáutica, 
que em sua maior parte já contam com mais de 10 a 
15 anos de serviço. 

Para que o Ministério da Aeronáutica  
possa progressivamente reequipar a Fôrça  
Aérea com viaturas mais modernas,  
usando ao máximo as possibilidades da  
indústria nacional, faz-se mister um  
substancial refôrço desta verba. – Jorge  
Maynard. 

 
EMENDA Nº 74 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Auto-caminhões etc. 
Onde se diz: – Cr$ 20.000.000,00 – Diga-se: – 

Cr$ 50.000.000,00. 
 

Justificação 
 

O número de caminhões em serviço  
no Ministério da Aeronáutica está muito  
abaixo das necessidades e as suas condições  
de utilização são bastante precárias devido à sua 
idade e à inexistência de peças para sua 
manutenção. 

Esta verba deve ser também 
consideràvelmente reforçada em 1959. – Jorge 
Maynard. 

 
EMENDA Nº 75 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e instalações. 
4.2.01 – Máquinas, motores etc. 
Onde se lê: – Cr$ 70.000.000,00 (setenta 

milhões) – Leia-se: – Cr$ 100.000.000,00 (cem 
milhões). 

 
Justificação 

 
Em 1959, o Ministério da Aeronáutica deverá 

equipar as oficinas de manutenção de Base de 
Fortaleza, de Salvador, de Santa Cruz, de Cumbica e 
de Pôrto Alegre, além da instalação do Parque de 
Área em Recife. A maquinaria e o ferramental para 
às citadas instalações, correrão por conta da Verba 
1.4.04, devendo assim ser a mesma 
consideràvelmente reforçada em relação às 
dotações rotineiras dos exercícios anteriores. – Jorge 
Maynard. 

 
EMENDA Nº 76 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
6) Diretamente, em convênio com o DNER ou 

outro órgão do Govêrno Federal ou colaboração etc. 
18) Piauí: 
Onde se diz: 
Teresina – Cr$ 15.000.000,00. – Diga-se: – 

Cr$ 25.000.000,00. 
 

Justificação 
 

O Piauí continua sem possibilidades  
do desenvolvimento econômico em virtude  
da ausência dos meios de comunicações  
aéreos e terrestres. As Capitais dos Esta- 
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dos do Norte e Nordeste estão dotadas de 
aeroportos modernos que satisfazem plenamente ao 
progresso da aviação. Ocorre, entretanto, o contrário 
com êsse Estado situado naquela região, onde os 
campos servidos pelos aviões comerciais são 
desprovidos das garantias técnicas para efeito de 
segurança dos vôos. 

Daí por que se justifica e se torna necessário  
o aumento da dotação pleiteada. 

Sala das Comissões, em 14 de novembro de 
1958. – Leônidas Mello. – Mathias Olympio. 

 
EMENDA Nº 77 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
7 – Diretamente em convênios etc. 
Inclua-se: 
Santos, Estado de São Paulo – Cr$ 

20.000.000,00. 
 

Justificação 
 
Santos, das grandes cidades do Brasil, pôrto 

dos mais importantes das Américas, centro 
populoso, rico e ativo, não possui por incrível que 
isto seja, um aeroporto à altura de seu progresso. 
Para corrigir essa grave falta, consigna a emenda 
uma dotação de vinte milhões, coisa perfeitamente 
justa, tanto mais que é das maiores a contribuição 
daquela cidade para os cofres federais. 

Sala das Comissões em 14 de novembro de 
1958. – Senador Caiado de Castro. 

 
EMENDA Nº 78 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 

5) – Diretamente, em convênio com a DNER 
ou outro órgão do Govêrno Federal, com o Estado ou 
a Prefeitura, a construção de pistas de terra etc. 

26 – Sergipe: 
Inclua-se: 
Conclusão de campo de pouso de Simão Dias 

– Cr$ 500.000,00. 
 

Justificação 
 

Obra já iniciada, urge destinar-lhe o 
quantitativo indispensável à sua conclusão sob pena 
de prejuízos incalculáveis. 

Sala das Comissões, em 14 de novembro de 
1958. – Jorge Maynard. 

 
EMENDA Nº 79 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.08 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
5) – Diretamente, em convênio com o DNER 

ou outro órgão do Govêrno Federal, com os Estados 
ou a Prefeitura, a construção de pista da terra etc. 

Onde se diz: 
Cr$ 2.200.000,00 
Diga-se: 
Cr$ 7.500.000,00. 
 

Justificação 
 

A dotação constante do projeto é insuficiente 
para atender às despesas programadas. 

Sala das Sessões em 14 de novembro de 
1958. – João Arruda. 

 
EMENDA Nº 80 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
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2) – Para construção de campos de pouso, 
instalações, melhoramentos etc. 

15 – Paraíba 
Onde se diz: 
Cr$ 1.600.000,00 
Diga-se: 
Cr$ 2.800.000,00. 
 

Justificação 
 

É necessário majorar a dotação em aprêço, a 
fim de que os serviços em andamento não sofram 
interrupção. 

Sala das Sessões, em 14 de novembro de 
1958. – João Arruda. 

 
EMENDA Nº 81 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2) – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramento etc. 
10 – Goiás. 
Inclua-se: 
Pôrto Nacional – Tocantinópolis – Natividade – 

Pedro Afonso. 
 

Justificação 
 

Os municípios acima referidos, situados no 
setentrião goiano, hoje populosos e bastante 
desenvolvidos, carecem de campos de pouso à 
altura de suas necessidades. 

Sala das Sessões em 14 de novembro de 
1958. – Caiado de Castro. 

 
EMENDA Nº 82 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 

2) – Para construção de campos de pouso, 
instalações, melhoramentos etc. 

10 – Goiás. 
Inclua-se: 
Goiás – (antiga capital) – Cr$ 500.000,00. 
 

Justificação 
 

A cidade de Goiás que só nos últimos  
tempos vem se recuperando do baque que sofreu, 
ao perder a condição de capital do Estado, exige, 
para que seja acelerado o ritmo de seu programa, 
um aeroporto capaz de satisfazer as suas 
necessidades. 

Sala das Comissões, 14 de novembro de 
1958. – Caiado de Castro. 

 
EMENDA Nº 83 

 
4.0.00 – Investimentos 
4.1.00 – Obras 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de  

obras 
26 – Pernambuco 
Acrescente-se: 
Recife – Cr$ 10.000.000,00. 
 

Justificação 
 
O aeroporto de Recife está a carecer de obras 

de acesso. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 

1958. – Apolônio Salles. 
 

EMENDA Nº 84 
 
4.0.00 – Investimentos 
4.1.00 – Obras 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de  

obras 
26 – Pernambuco 
Na cidade Panelas – Cruzeiros 1.500.000,00. 

 



– 650 – 
 

Na cidade Altinho – Cruzeiros 1.500.000,00. 
 

Justificação 
 

Estas cidades se encontram na rota  
de Paulo Afonso e precisam de  
aeroporto até por motivo de segurança de  
vôo. 

Sala das Sessões, em 14 de novembro de 
1958. – Apolônio Salles. 

 
PARECER 

Nº 446, DE 1958 
 

Da Comissão de Finanças às Emendas  
de ns. 20 a 26, oferecidas, em Plenário,  
ao subanexo 4.16 – Ministério da  
Guerra. 

 
Relator: Sr. Parsifal Barroso. 
O projeto de orçamento do Ministério da 

Guerra, para 1959, recebeu em Plenário, mais sete 
(7) emendas. 

As de números 20, 21, 22, 24 e  
25, consubstanciam proposições que, embora  
do interêsse do Ministério da Guerra,  
correspondem a iniciativas de seus ilustres 
signatários. 

As de ns. 23 e 26, subscritas pelo eminente 
Senador Filinto Müller, Líder da Maioria, 
correspondem a proposições sugeridas pelo Sr. 
Ministro da Guerra, General Henrique Lott, numa 
espontânea contribuição para a política de 
compressão das despesas públicas, sem que daí 
decorra prejuízos para a normalidade dos corpos de 
tropas e demais estabelecimentos militares. 

Coerentes com o Parecer nº 432, que,  
no dia 10 do corrente, proferimos perante  
esta Comissão, somos de parecer favorável a 
tôdas as emendas. Muito embora as do primeiro 
grupo (20, 21, 22, 24 e 25) acrescentem recursos 
e, as do segundo grupo (23 e 26), propo- 
 

nham alterações no sentido de compressão de 
despesas, não haverá contradição se a tôdas 
aprovarmos. É que as primeiras, mesmo se aceitas 
pela Câmara, não afetam o custeio da administração 
da Guerra. São proposições autorizativas, 
dependendo a execução das despesas da situação 
financeira do exercício. 

Nestas condições, a Comissão de Finanças é 
de Parecer Favorável às Emendas de ns. 20 a 26, 
oferecidas em Plenário, ao orçamento do Ministério 
da Guerra, para 1959. 

Sala das Comissões, em novembro de 1958. – 
Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – Parsifal 
Barroso, Relator. – Lino de Mattos. – Gaspar Velloso. 
– Daniel Kricger. – Júlio Leite. – Paulo Fernandes. – 
Othon Mäder. – Limeira Bittencourt. 

 
EMENDA Nº 20 

 
4.0.00 – Investimentos 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
Inclua-se: 
Hospital Central da 6ª Região Militar 

(Salvador) para obras e equipamento e ampliação  
Cruzeiros 3.000.000,00. 

 
Justificação 

 
O Hospital Central da 6ª Região atende às 

necessidades de três Estados da Federação, sendo 
o número de leitos insuficiente para o atendimento 
dos doentes que ali comparecem. 

Sala das Comissões, em 14 de novembro de 
1958. – Lima Teixeira. 

 
EMENDA Nº 21 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras 
4.1.01 – Estudas e Projetos 
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4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 
obras. 

Inclua-se: 
Para construção de um Pavilhão destinado a 

completar as instalações do Colégio Militar do Rio de 
Janeiro – Cr$ 30.000.000,00. 

O Colégio Militar, instituto destinado a 
ministrar o ensino secundário de conformidade  
com os ciclos e programas do Ministério da 
Educação, aos órfãos dos militares do Exército,  
da Marinha e da Aeronáutica, admite, contudo,  
nos seus cursos, a matrícula dos filhos de militares 
da ativa, da reserva remunerada ou reformados  
das Fôrças Armadas e, também, dos filhos de  
civis, desde que o número de vagas não tenha  
sido preenchido com os candidatos órfãos, acima 
citados. 

Estabelecimento pleno de tradições, cuja 
fundação data de 1889, começou suas atividades 
com apenas 44 alunos, 10 professôres e 9 oficiais na 
Administração. Hoje, conta com um efetivo que 
execede o número de 2.500 alunos (acréscimo de 
5.680%), 194 professôres e 56 oficiais na 
Administração. 

Suas instalações atuais, com sede no 
autêntico solar do Barão de Itacurussá, e 
capacidade correspondente a 1.000 alunos, estão 
sendo utilizadas como sói ser compreensível, da 
forma a mais difícil e penosa, dado que os 
preceitos pedagógicos e disciplinares têm de  
ser observados, o que impõe verdadeiros 
sacrifícios de planejamento e mesmo acentuado 
sacrifício para os corpos docente e discente, pois 
que o ensino, ora em constante evolução 
decorrente dos métodos e processos cada  
vez mais aperfeiçoados e de surto extraordinário 
que vimos registrando no tocante às ciência em 
geral, está a exigir especial cuidado dos 
responsáveis. 

Tal situação, afinal de contas,  
tem sido resolvida com esforços 
 

suplementares e ginástica na aplicação dos meios, 
visto que o índice demográfico desta Capital, 
bastante auspicioso, que faz aumentar o número de 
jovens candidatos, deve ser considerado, apesar das 
aludidas dificuldades com que arcam o Comandante 
do Colégio e seus auxiliares na famosa Casa do 
Conselheiro Tomás Coelho. 

A propósito, convém frisar que atualmente os 
filhos de civis, alunos dêste Educandário, perfazem 
cêrca de 70% de seu efetivo; e que para o ano letivo 
de 1959 foram previstas pelo Exmo. Senhor Ministro 
da Guerra (80) oitenta vagas no curso ginasial e (20) 
vinte no curso científico, para as quais estão inscritos 
respectivamente: 

Para ingresso no Curso Ginasial: 2.535 
candidatos. 

Para ingresso no Curso Científico: 150 
candidatos. 

Total – 2.685 candidatos. 
A construção dêsse Pavilhão se faz 

indispensável bastando dizer-se que, há três anos, 
não se realiza exame de Admissão ao Curso Ginasial, 
por falta de capacidade de instalação do Colégio. 

Sala das Comissões, em 14 de novembro de 
1959 – Filinto Müller. 

 
EMENDA Nº 22 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
Inclua-se: 
Construção do Colégio Militar de Curitiba – 

Cr$ 30.000.000,00. 
 

Justificação 
 
Obra inadiável e que deve ser concluída o 

quanto antes, a fim de melhor instalar aquêle 
estabelecimento de ensino militar. 

Sala das Comissões, em 14 de novembro de 
1958. – Gaspar Velloso. 
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EMENDA Nº 23 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações. 
4.2.04 – Autocaminhões, autobombas, 

camionetas de carga, auto-socorro. 
Onde está Cr$ 48.143.000,00. 
Leia-se Cr$ 104.246.000,00. 
 

Justificação 
 

O Ministério da Guerra, tendo em vista o 
desgaste do material rodante do Exército e 
atendendo a necessidade de manter em nível 
mínimo as dotações de viaturas automóveis, solicita 
que êsse Senado federal aprove emenda ao  
Projeto 4.180-A-58 da Câmara dos Deputados, no 
sentido de ver acrescida a parcela de Cr$ 
56.103.000,00 nesta S/c, na Proposta Orçamentária 
dêste Ministério para 1959, já aprovada pela Câmara 
dos Deputados, perfazendo o total de Cr$ 
104.246.000,00. 

Releva notar que, o aumento acima solicitado, 
corre, na maior parte, à conta do corte de Cr$ 
66.103.000,00 efetuado na dotação da S/c 1.3.07 – 
Forragem etc. quando da votação da Proposta 
Orçamentária dêste Ministério na Câmara dos 
Deputados, redução essa, justificada em virtude da 
substituição de Unidades de tipo hipomóvel por 
Unidades motorizadas, conforme se vem 
processando de acôrdo com os recursos disponíveis. 
– Filinto MüIler. 

 
EMENDA Nº 24 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
Para construções militares em Caxias do Sul – 

Cr$ 5.000.000,00. 

Justificação 
 

Trata-se de obras indispensáveis aos diversos 
setores de administração militar. 

Sala das Comissões, em 14 de novembro de 
1958. – Daniel Krieger. 

 
EMENDA Nº 25 

 
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social. 
3.1.00 – Serviços em Regime Especial de 

Financiamento. 
3.1.03 – Desenvolvimento da Produção. 
Inclua-se: 
Convênio entre o Arsenal de Guerra e o 

Hospital N. S. das Graças, de General Câmara – Cr$ 
1.000.000,00. 

 
Justificação 

 
É dotação necessária à continuidade, dos 

serviços de assistência médico-hospitalar ao pessoal 
do Arsenal de Guerra. 

Sala das Comissões, em 14 de novembro de 
1958. – Daniel Krieger. 

 
EMENDA Nº 26 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.2.00 – Pessoal militar. 
1.2.02 – Vencimentos de praças. 
Reduza-se de Cr$ 200.000.000,00. 
 

Justificação 
 
Em virtude da concessão do aumento da dotação 

destinada à aquisição de viaturas auto, segundo emenda 
apresentada ao Senado, será possível motorizar 
algumas unidades do Exército, com economia do efetivo 
em praças (condutores de animais). 

Sala das Comissões, em 14 de novembro de 
1958. – Filinto Müller. 
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PARECER 
Nº 447, DE 1958 

 
Da Comissão de Finanças, às Emendas ns. 14 

e 15, oferecidas em Plenário, ao Subanexo 4.18 – 
Ministério da Marinha. 

 
Relator: Sr. Ary Vianna. 
Os eminentes senadores Juracy Magalhães e 

Lima Teixeira, ambos da representação da Bahia 
nesta Casa, apresentaram, no Plenário, emendas ao 
projeto de orçamento do Ministério da Marinha para 
1959. 

Essas Emendas, em número de duas (ns. 14 e 
15), propõem a inclusão de recursos para obras e 
instalações relacionadas com a Base Naval de 
Salvador. 

A de nº 14, refere-se ao Hospital, e no valor de 
Cr$ 3.000.000,00; a de nº 15, à ligação telefônica 
entre Salvador e a Base, e requer Cr$ 5.000.000,00. 

Não temos dúvida em sugerir a aprovação de 
ambas as emendas. 

Nessas condições, a Comissão de Finanças, e 
de Parecer Favorável às Emendas ns. 14 e 15, 
oferecidas em Plenário ao projeto de Orçamento do 
Ministério da Marinha, para 1959. 

Sala das Comissões, ... de novembro de 1958. 
– Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – Ary 
Vianna, Relator. – Daniel Krieger. – Lino de Mattos. – 
Gaspar Velloso. – Júlio Leite. – Lameira Bittencourt. 
– Paulo Fernandes. – Othon Mäder. – Parsifal 
Barroso. 

 
EMENDA Nº 14 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 

Inclua-se: 
Hospital Naval de Salvador, para obras de 

ampliação – Cruzeiros 3.000.000,00. 
 

Justificação 
 
Torna-se indispensável a ampliação do 

Hospital Naval de Salvador, por isso que o número 
de seus leitos é insuficiente para atender aos 
doentes e acidentados. 

Sala das Comissões, em ... de novembro de 
1958. – Lima Teixeira. 

 
EMENDA Nº 15 

 
01 – Secretaria Geral da Marinha. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.2.00 – Equipamentos e investimentos. 
05 – Bahia. 
Inclua-se: 
Ligação telefônica entre Salvador e Base 

Naval de Aratu (em convênio com a companhia mista 
fundada sob os auspícios do Estado da Bahia) – 
5.000.000,00. 

 
Justificação 

 
À companhia mista, criada sob os auspícios do 

Govêrno do Estado da Bahia, para superintender o 
seu serviço telefônico, cabe adotar as providências 
cabíveis para dotar o Estado de um sistema de 
ligação à altura de suas reais necessidades. É 
evidente que entre os objetivos primaciais do seu 
programa se destaca o da ligação da Base Naval de 
Aratu, localizada em ponto distante da cidade, aos 
centros de atividades públicas e privadas da capital – 
Juracy Magalhães. 

 



– 654 – 
 

PARECER 
Nº 448, DE 1958 

 
Da Comissão de Finanças à Emenda nº 34, 

oferecida, em Plenário, ao Subanexo 4.19 – 
Ministério das Relações Exteriores. 

 
Relator: Sr. Novais Filho. 
Apresentamos, em Plenário, a Emenda nº 34, 

tendo por objetivo corrigir o nome da entidade 
mencionada – Adendo A do Ministério das Relações 
Exteriores, sob o número 24. 

Se não tomássemos essa providência 
certamente a Organização das Entidades não 
Governamentais do Brasil não teria a oportunidade de 
receber a subvenção de Cr$ 150.000,00 que lhe cabe. 

Daí porque sugerimos à Comissão de 
Finanças que aprove a emenda em aprêço. 

A Comissão de Finanças é de Parecer 
Favorável à Emenda nº 34, oferecida ao Subanexo 
Orçamentário nº 4.19 – Ministério das Relações 
Exteriores. 

Sala das Comissões, em ... de novembro de 
1958. – Vivaldo Lima, Presidente em exercício, – 
Novaes Filho, Relator. – Daniel Krieger. – Lino de 
Mattos. – Gaspar Velloso. – Júlio Leite. – Lameira 
Bittencourt. – Parsifal Barroso. – Paulo Fernandes. – 
Othon Mäder. 

 
EMENDA Nº 34 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.1.02 – Subvenções ordinárias. 
1) Subvenções a entidades de cooperação 

internacional, conforme discriminação do Adendo B. 
Onde se diz: 
24) Organização não Governamental – Cr$ 

150.000,00. 

Diga-se: 
24) Organização das Entidades não 

Governamentais do Brasil – Cr$ 150.000,00. 
 

Justificação 
 
Trata-se de simples retificação do nome da 

instituição contemplada no projeto. 
Sala das Sessões ... de novembro de 1958. – 

Novaes Filho. 
SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 

Expediente. 
Sôbre a mesa projeto de lei proposto pelo 

nobre Senador Lino de Mattos. 
Lido e apoiado, é despachado às Comissões 

de Constituição e Justiça, de Economia e de 
Finanças o seguinte: 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 17, DE 1958 
 

Dispõe sôbre a criação do Mercado Nacional 
do Ouro e outros metais preciosos. 

 
Art. 1º – Fica criado na Bôlsa de Valores do 

Rio de Janeiro, o Mercado Nacional do Ouro e de 
outros metais preciosos, ratificando para efeito desta 
lei, o art. 3, da Lei 354, de 16 de dezembro de 1895 
e o art. 29 do Decreto nº 2.475, de 13 de março de 
1957. 

Art. 2º – Para dar execução a presente lei, fica 
classificado o ouro em 3 categorias: 

a) Ouro-minério – Ouro nativo ou bruto 
expresso em teor ou percentagem de impurezas; 

b) Ouro-mercadoria – Ouro fundido em obra, 
expresso em quilates; 

c) Ouro-estalão ou reserva monetária – Ouro 
em moeda ou amoedado em barras e lingotes 
expresso em gramas, oitavas e onças. 
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Art. 3º – Tôda pessoa natural ou jurídica  
que possuir ouro ou outro metal precioso amoedado 
em barra e em lingote, só poderá negociá-lo em 
público pregão na Bôlsa de Valores do Rio de 
Janeiro. 

Art. 4º – Tôdas as pessoas naturais ou 
jurídicas que explorem a indústria de mineração e 
extração de ouro e outros metais preciosos ficam 
obrigadas por esta lei a entregar todo o metal 
produzido à Casa da Moeda a fim de ali ser 
constatado, só assim sendo permitida a sua 
negociação, mas por intermédio do Mercado 
Nacional do Ouro e de Outros Metais Preciosos na 
Bôlsa do Rio de Janeiro. 

Art. 5º – Para a negociação de que tratam os 
arts. 3º e 4º, fica a Casa da Moeda obrigada a 
expedir um certificado que prove ter sido ali 
constatado o metal precioso. 

Art. 6º – É permitida a negociação, exportação 
e a importação do ouro e outros metais preciosos 
classificados como mercadorias e fora do público 
pregão de Bôlsa, mas sujeita a tôdas as leis em 
vigor. 

Art. 7º – É permitida a exportação do ouro e 
outros metais preciosos em moedas, lingotes ou 
barras, classificados como estalão ou reserva 
monetária, desde que seja provada a sua compra em 
Bôlsa, mediante apresentação do certificado por ela 
emitido em nome do comprador no exterior e a 
venda equivalente em moeda estrangeira do 
mercado de taxa livre. 

§ 1º – Para efeito de câmbio, cálculo do  
valor da cambial emitida ou do valor do crédito 
negociado, tomar-se-á por base de conversão o  
valor em cruzeiros do metal adquirido em Bôlsa, a 
taxa de câmbio que fôr negociado no mercado de 
taxa livre. 

Art. 8º – Não será permitida a exportação e 
saída do País de ouro e outros metais preciosos 
nativos ou brutos, classificados como minério. 

Art. 9º – A negociação de que trata esta lei 
será feita em público pregão, após o qual a Bôlsa do 
Rio de Janeiro emitirá um certificado contendo: 
forma, espécie, título, padrão-pêso, quantidade e 
demais características do metal precioso negociado 
bem como os valores unitários e global da transação, 
arquivando-se na Bôlsa o certificado expedido pela 
Casa da Moeda. 

Art. 10 – O certificado emitido pela Bôlsa de 
Valores do Rio de Janeiro valerá como título de 
propriedade e será o documento hábil para 
negociações posteriores em BôIsa sendo arquivado 
quando negociado, emitindo-se novo certificado. 

Art. 11 – Caberá ao comprador a obrigação de 
levantar, na Bôlsa, o certificado correspondente à 
sua aquisição. 

Art. 12 – O certificado emitido pela Bôlsa será 
selado com estampilhas de Cr$ 5,00 (art. 2º da Lei 
do Sêlo); 

Art. 13 – A Bôlsa de Valores do Rio de 
Janeiro, para o fiel cumprimento do disposto nesta 
lei, fica obrigada a manter um registro especial para 
as operações do Mercado do Ouro e outros Metais 
Preciosos. 

Art. 14 – Fica a Bôlsa de Valores do Rio de 
Janeiro devidamente autorizada a desempenhar as 
funções de comprador autorizado do ouro para o 
Tesouro Nacional. 

Art. 15 – A entrada ou importação do ouro ou 
outros metais preciosos, como capital, só poderá ser 
reconhecida como tal depois de comprovada a sua 
negociação em Bôlsa, de acôrdo com as disposições 
desta lei, sendo o valor apurado em cruzeiros que 
formará o capital. 
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Art. 16 – As operações realizadas em 
cumprimento de mandados judiciais e as realizadas 
a requerimento de pessoas naturais ou jurídicas, se 
processarão de conformidade com os arts. 112,  
113 e 115 do Decreto nº 2.475, de 13 de março de 
1897. 

Art. 17 – As vendas e compras que o Banco 
do Brasil S.A. tiver de realizar, de ouro ou outros 
metais preciosos, ficam sujeitas às disposições da 
presente lei. 

Art. 18 – É facultado aos bancos e casas 
bancárias a formarem o seu encaixe de 50% de  
ouro em moeda ou amoedado, em barra ou  
lingote. 

Art. 19 – Continuam em vigor no que não 
colidirem ou não estiverem automàticamente 
revogadas, as leis e regulamentos baixados sôbre o 
ouro. 

Art. 20 – A presente lei entrará em vigor 30 
dias após a sua publicação. 

 
Justificação 

 
O presente projeto de lei resultou de estudos e 

sugestões do ilustre corretor de fundos públicos, Sr. 
Alexandre Cerqueira, que o publicou nas colunas do 
"Correio da Manhã". 

Conforme o próprio Sr. Alexandre Cerqueira 
esclarece, na entrevista que acompanha a 
publicação dêsse ante-projeto de lei, de há tempos 
venho aí tratando do problema ligado à exploração 
do ouro e de outros metais preciosos. 

Nesse sentido recebi numerosas 
contribuições, entre elas uma cópia de valioso 
trabalho do técnico no assunto, Sr. José  
Frederico Sousa Martins, calcado em cujo  
trabalho eu estava preparando projeto de lei para  
ser submetido à consideração do Congresso 
Nacional. 

A publicação do bem ordenado trabalho do Sr. 
Alexandre Cerqueira dispensou-me de completar o 
que fôra iniciado por mim, aconselhando-me a adotar 
o referido trabalho como base para o estudo e 
decisão do Congresso Nacional. 

A fim de que os nobres congressistas tenham 
em mãos amplos elementos elucidativos sôbre a 
matéria faço incorporar a esta justificação as 
considerações dos técnicos no assunto, Senhores 
José Frederico Sousa Monteiro e Alexandre 
Cerqueira e que são os seguintes: 

 
Do Sr. Alexandre Cerqueira 

 
A política adotada atualmente para o ouro tem 

sido prejudicial à economia nacional. Eminentes 
geólogos, como Eschwege, Felício dos Santos, 
Pandiá Calógeras e o economista Roberto 
Simonsen, vêm, há mais de cem anos, apontando os 
mesmos êrros que se insiste em praticar na política 
do ouro no Brasil. 

O professor Louis Baudin, em uma de suas 
conferências, chamou a atenção para um fato 
curioso observado: "o método empregado pelos 
países orientais para a reabsorção – da inflação – os 
governos vendem o ouro. As populações estão 
sempre desejosas de o guardar e o entesouramento 
substitui a inflação. 

Ùltimamente, devido aos grandes deficits 
orçamentários, as grandes emissões de papel-
moeda e o abuso do crédito, houve uma corrida para 
a compra de câmbio (moeda arbitrável), como meio 
de defesa e garantia de uma possível baixa do nosso 
câmbio, isto é, a desvalorização do cruzeiro, já 
prevista pelos poderes públicos quando propuseram 
um empréstimo com garantia de desvalorização da 
moeda. 

A compra de ouro oferece  
uma garantia específica e intrínseca 
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maior do que o valor sentimental da compra de divisa 
(câmbio), entretanto não houve uma corrida para o 
ouro devido às dificuldades na sua negociação e à 
falta de um mercado, que desse as garantias legais e 
liquidez às operações. 
 

MEIO BILHÃO 
 

Em estudos feito por institutos americanos, os 
depósitos pertencentes a residentes no Brasil nos 
bancos no exterior, foram estimatos em bancos no 
exterior em dólares e que pessoas jurídicas no Brasil 
eram possuidoras de depósitos em bancos no 
exterior em quantia superior ao capital declarado no 
Brasil, constituindo com isto uma descapitalização e 
um dos fatôres do alto custo da produção e do baixo 
nível de produtividade no Brasil. 

No Tratado de Bretton Woods, o ouro é 
considerado estalão e não moeda circulante e a 
paridade é definida pelo pêso-ouro. A moeda no 
Brasil é inconversível, fiduciária e de curso forçado. 
A alta ou a baixa do valor-papel do ouro não implica 
na quebra do padrão da moeda. O ouro está 
classificado nas leis vigentes de forma genérica, 
tornando-se necessário classificá-lo de forma mais 
objetiva. 

Os geólogos citados declaram que as 
minerações do ouro, tão esgotadas, estão sendo 
exploradas por processos já obsoletos. Há 
aperfeiçoamentos modernos de prospecção 
eficientes, a exemplo do processo Phily que permite 
a recuperação de parcelas infinitesimais de ouro. 

 
DESINTERÊSSE 

 
Com a taxação elevada (quintos ou 20%) 

adotada pelo Govêrno e condenada por Echwege em 
1819, não há interêsse na mineração do ouro em 
lavras organizadas comercialmente. 

E concluindo: 
– Torna-se necessário criar um só mercado de 

ouro no Brasil, como acontece na maioria dos países 
produtores de ouro. Um só mercado de ouro é um 
fato altamente econômico, evitando com isto vários 
preços sôbre uma só espécie de valor. Já existindo a 
Bôlsa de Valores do Rio de Janeiro, a única de 
âmbito federal, por conseguinte é natural e lógico dar 
uma regulamentação normativa à Lei já existente, nº  
354, e ao Decreto nº 2.475. É baseado nestes 
argumentos irrefutáveis que apresento êste ante-
projeto. 

 
OURO – A META QUE PODERÁ RESTAURAR A 

ECONOMIA BRASILEIRA 
 

1. Considerações Preliminares. 
 
As questões de ordem econômica e financeira 

nem sempre podem ser resolvidas ùnicamente pelos 
economistas. É por isso que, não raras vêzes, são 
êstes assessorados pelos engenheiros e técnicos 
nos diversos ramos da indústria, da agricultura e dos 
transportes a fim de encontrarem a melhor solução 
para cada caso específico. 

Há ainda um conceito errôneo entre nós, 
quanto ao valor prático da investigação científica no 
aproveitamento dos recursos naturais do País. 
Vemos isso na agricultura e na mineração, 
principalmente porque os industriais já há algum 
tempo compreenderam o grande benefício que 
colheriam modernizando sua maquinaria e 
aprimorando sua técnica. 

Por outro lado, verificamos que existe, 
hodiernamente, a convicção de que as nossas  
minas e jazidas de ouro acham-se completamente 
esgotadas, em virtude da lavra ambiciosa e feita  
sem a de vida técnica nos tempos da  
colônia, do império e, por último, na 
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República, com raras e honrosas exceções, como 
nas minas de Morro Velho e outras. 

Com a intensificação dos estudos geológicos, 
e principalmente, com um grande programa de 
sondagens, ficará demonstrado, à saciedade, que 
nossas jazidas aluvionares, disseminadas em vários 
Estados e Territórios da Federação, não estão 
esgotadas como é o conceito dominante no meio 
industrial e capitalista; ao contrário, 
empreendimentos dêsse gênero, se conduzidos com 
boa técnica na prospecção, serão bem sucedidos 
econômicamente, desde que empreguem 
equipamentos modernos de extração em grande 
escala, lavarias mecânicas e sejam amparados por 
financiamentos e leis adequadas. 

Meditando sôbre êsses pontos há bastante 
tempo, e estudando os diversos fatôres que vêm 
provocando a angustiante crise de divisas, que nos 
asfixia com sua repercussão no encarecimento 
contínuo do custo de vida, em decorrência da 
inflação que está sendo difícil de ser controlada 
apesar dos esforços ingentes que o Govêrno vem 
fazendo, chegamos à conclusão que não nos 
deveríamos furtar de apresentar ao Govêrno 
empreendedor e dinâmico do ilustre Presidente 
Juscelino Kubitschek nossa sugestão. 

Temos a convicção de que, se fôr pôsto em 
execução o planejamento alvitrado, poderemos 
fortalecer a nossa moeda, não sòmente no País, 
restabelecendo-lhe a confiança, como também no 
exterior proporcionando ao Govêrno os meios de que 
tanto necessita para a realização do vasto plano de 
metas, indispensável ao soerguimento nacional. 

O plano da nova política do ouro é u'a meta 
que deixou de ser lembrada, mas que por certo, se- 
 

rá das mais importantes, porque básica e da qual as 
demais dependerão. 

2. Divisas-Ouro – Muitos são os meios de 
obtenção das divisas-ouro em metal, por um País. 

A análise dêste importante assunto é por 
demais interessante e por si só representa vasta 
matéria a ser estudada; por isso e para não nos 
desviarmos do objetivo em mira, que é o da nova 
política do ouro a ser seguida no País, limitar-nos-
emos a alguns esclarecimentos ligeiros. 

a) Por meio de saldos positivos no balanço de 
pagamentos 

País em franco desenvolvimento ascensional, 
o Brasil tem importado e, não fôra más medidas 
coercitivas impostas pelo Govêrno, muito mais 
importaria para o atendimento de matérias-primas e 
máquinas para as indústrias e interêsses 
particulares. 

Temos exportado mais, em volume físico, 
embora o valor decline; isso, porque minérios e 
outros produtos têm rendido menos do que o café, o 
cacau etc. Resultado: nosso deficit até 31 de julho já 
monta em perto de US$ – 200.000.000,00. 

b) Pelo ingresso de capitais de investimento 
Apesar do magnífico trabalho desenvolvido 

pelo nosso ilustre e esforçado Presidente Juscelino 
Kubitschek no sentido de atrair novos capitais 
estrangeiros, tendo conseguido, em dois e meio 
anos, saldos positivos de 295 milhões de dólares, o 
deficit acumulado na descapitalização no período de 
oito anos de 1947 a 1955, que era de US$ 
546.000.000,00, ainda produziu uma descapitalização 
líquida de US$ 251.000.000,00! Êste assunto é 
sumamente delicado e dependerá de estudos 
conforme salientou o nosso representante, Dr. 
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Saturnino Braga, na 47ª Conferência 
Interparlamentar, há pouco realizada aqui. 

c) Por meio de empréstimo no exterior 
Nossos Governos, em geral, têm se valido 

dêsse meio para a obtenção do equipamento de 
nosso parque industrial, ferrovias, construções de 
portos ou para simplesmente cobrir deficits no 
balanço de pagamento. É um meio fácil, e outrora foi 
muito útil aos governos federais, estaduais e 
municipais na consecução de seus 
empreendimentos. 

Hoje em dia, os empréstimos são concedidos 
apenas com a finalidade de abertura de créditos para 
compra de equipamento no País ou para saldar 
atrasados comerciais. 

É, entretanto, conveniente ressaltar o fato de 
que a economia de um povo não pode ficar, 
contìnuamente, na dependência do crédito 
estrangeiro. 

Em 1924, por ocasião do 1º empréstimo, 
chamado de "Plano Dawres", para a Alemanha, o 
Banco Alemão de Emissão chamava continuamente 
a atenção do povo e do Govêrno, sôbre os riscos de 
uma utilização excessiva do dinheiro estrangeiro. 

Somos, por isso, favoráveis ao recurso do 
capital estrangeiro, porém, para a realização de 
empreendimentos reprodutivos e grandes obras de 
engenharia, que sejam auto-financiáveis; nunca, 
entretanto, para cobrir deficits, pelo desequilíbrio da 
balança de exportação e importação, porque 
compete ao povo produzir para exportar, cada vez 
mais, sob o estímulo e a orientação dos poderes 
públicos. 

d) Pelo retôrno de dividendo 
Sôbre êste ponto, todos nós sabemos que 

ainda está tudo por se fazer, neste setor, seja na dis- 
 

seminação e construção de bons hotéis, estradas, 
aeroportos nos pontos de beleza panorâmica, 
cidades históricas ou climáticas ou ainda na 
propaganda contínua e bem sugestiva no exterior. O 
turismo é uma das mais rendosas fontes de divisas-
ouro para a França, a Itália, a Suíça e outros países 
e, também para o nosso País quando êste assunto 
fôr levado mais a sério. 

e) Pelo retôrno de dividendo ou juros de 
capitais brasileiros aplicados no exterior. 

O capital particular brasileiro é ainda 
insuficiente para a multiplicidade de aplicações 
rendosas em nosso País, e tão cedo não interessará 
ao capitalista nacional aplicar capital no estrangeiro 
onde o rendimento é, incomparàvelmente, inferior ao 
que êle poderá auferir no seu próprio País. 

Assim, não vendo, no momento, como 
melhorar as nossas reservas de divisas-ouros pelos 
meios sucintamente enumerados, cremos que o  
mais lógico e recomendável será o de, quanto  
mais breve possível, tratamos de explorar nossos 
recursos naturais como o petróleo, os minérios e 
demais produtos exportáveis, com a maior 
intensidade possível, espírito patriótico e sem falso 
nacionalismo. 

3. Novo plano para a política do ouro. 
Achava-se em estudo esta nossa idéia, 

quando constatamos que nossos parlamentares, 
verificando a situação caótica em que se encontra  
a produção do ouro em nossa Pátria, debateram  
com brilhantismo o assunto, através do discurso  
do Senador Sr. Lino de Mattos e oportunos  
apartes dos Senadores Srs. Alencastro Guimarães  
e Fernandes Távora resultando um pedido  
de informações do Senador Lino de Mattos  
ao Ministério da Fazenda, conforme cons- 
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ta da Imprensa e do "Diário do Congresso Nacional" 
de 14 de junho de 1958. 

O objetivo daquele ilustre Senador é o de 
obter as informações que habilitem o Congresso 
Nacional a legislar sôbre a matéria, a fim de  
por paradeiro à anarquia em que vive a exploração 
do ouro ou seja, o comércio do ouro em nossa 
Pátria. 

Como o assunto em lide veio de encontro  
ao plano que havíamos delineado, procuramos 
esclarecer alguns tópicos, os quais, juntamente  
com as informações que serão fornecidas pelo 
Ministério da Fazenda, permitirão ao Congresso 
estabelecer as bases para a nova política do  
ouro. 

Nosso plano só poderá ser convenientemente 
satisfatório se nossos legisladores votarem com 
urgência as leis que o Govêrno necessitará para o 
fomento da produção do ouro e seus associados, de 
modo a interessar à iniciativa particular na sua 
mineração e refino. 

As principais providências sugeridas ao 
Govêrno são as seguintes: 

I) Restabelecimento do padrão-ouro no País 
Quando sugerimos o restabelecimento do 

padrão-ouro, no País; não temos em vista a 
conversibilidade do papel moeda em circulação pelo 
seu valor correspondente em ouro, o que só se 
verifica em um ou dois países, nos tempos 
hodiernos; porém o papel-moeda deverá ter um 
lastro-ouro tal, que possa adquirir tantos bens de 
consumo como se tivesse à disposição uma 
quantidade correspondente de ouro, ser, enfim uma 
moeda forte. Êsse foi o espírito da teoria que o Dr. 
Hjalmar Shacht tão brilhantemente defendeu e  
que salvou a situação financeira da Alemanha.  
As razões pelas quais deviam ser mantidos encai- 
 

xes metálicos nos Bancos de emissão eram de 
naturezas distintas. Antes do mais, ao introduzir-se o 
padrão-ouro contribuia-se para o fortalecimento da 
confiança na economia do papel-moeda emitido, 
visto como, para uma certa percentagem dessas 
notas, estava disponível uma correspondente 
reserva de ouro nos cofres do Banco emissor. Por 
último visava-se também evitar uma emissão 
excessiva de papel em circulação ou seja o que hoje 
em dia chamamos de "inflação". 

Uma política monetária sadia e estável só 
pode existir com uma moeda forte, e isso, 
principalmente, só se consegue com saldos 
favoráveis no balanço de pagamentos. Mas, 
enquanto não se conseguem saldos favoráveis, 
deve-se ir consolidando o valor do nosso papel-
moeda. De acôrdo com o quadro elaborado pelo Sr. 
Afonso Almiro, Diretor da Caixa de Amortização o 
meio circulante nacional, em 31 de julho próximo 
findo, havia atingido a Cruzeiros 103.353.725.449.00, 
que é uma cifra recorde. Há dez anos passados, o 
papel-moeda emitido era de 21.693 milhões de 
cruzeiros e daí até 31-12-57 chegados a 96.575 
milhões de cruzeiros. Num decênio emitiu-se 74.882 
milhões de cruzeiros, ou sejam; mais ou menos 345! 
Infelizmente os nossos saldos-ouro não cresceram, 
pelo contrário, diminuiram, daí o mal-estar geral 
provocado pela inflação com o correspondente 
encarecimento da vida. A emissão atual corresponde 
a um índice "per capita" de Cr$ 1.640,00, quando em 
1930 êle era apenas de Cr$ 85,00; em 1945 Cr$ 
379,00 e em 1955, de Cr$ 1.186,00. (Fonte – 
Anuário do I.B.G.E. 1957). 

Por outro lado, nossas reservas de ouro  
fino eram de 31.122 kg. em 1939 com o valor  
de Cruzeiros 693.913.000,00, chegaram em  
1946, quando o Banco do Brasil ainda 
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comprava todo o ouro produzido no País, a 314.881 
kg no valor de Cr$ 7.115.096.000,00 e, atualmente, 
foram bastante reduzidas. 

Em 30-11-1957 possuía o Brasil 
287.853.431.831 gr. de ouro ou seja 
aproximadamente 287.858 kg de ouro no valor de 
323.914.395,57 dólares na base de US$ 35,00 por 
onça "troy". Daquela quantidade, 230.707.048,923 gr 
estavam depositadas nos Estados Unidos e o 
restante – 57.146.382.908 gr – no Banco do Brasil. 

Do total existente, 181.816.059,509 gr 
garantiam, como ainda agora, o empréstimo de US$ 
200.000.000,00 contraído em fins de 1954 com um 
grupo de Bancos americanos. 

Além disso, temos a cota de 37,5 milhões de 
dólares – pràticamente esgotada – no Fundo 
Monetário internacional. 

Levando em consideração a extensão do 
nosso território e a população, estimada em 1-7-58, 
em 62.725.000, o papel-moeda em circulação, no 
total de Cruzeiros 103.353.725.449,00, não é 
excessivo, porém, o lastro-ouro que lhe corresponde, 
no valor de 6,3% é por demais pequeno. 

Deveríamos ter pelo menos 30% o que 
corresponderia a 1.500.000 quilogramas. 

De acôrdo com a estatística do Federal Reserve 
Bank of New York, as compras dos Bancos Centrais 
foram pouco maiores em 1956 do que em 1957. Os 
estoques americanos aumentaram de 305 milhões de 
dólares e os de outros países de 400 milhões de 
dólares. O Banco Central da Alemanha reforçou suas 
reservas de ouro em 4 bilhões de D.M. Isto é um 
montante quase igual ao valor da produção mundial de 
ouro, exclusive a Rússia. As reservas de ouro, atuais, 
da Alemanha – para uma, reserva monetária de 24 
bilhões de marcos – passaram, num único ano, de 6 
para 10 bilhões de D. M.; enquanto as de dólares e ou- 
 

tras moedas conversíveis (7 bilhões de D.M.), 
permaneceram mais ou menos estacionárias. E, 
segundo o Professor Erhard, que é o ditador das 
finanças da, Alemanha, 1/4 do papel-moeda em 
circulação na Alemanha está em mãos de 
estrangeiros. 

Desde os princípios do século XIX, a Grã-
Bretanha, como primeiro país de comércio universal, 
vinculara juridicamente sua moeda ao ouro. Não foi a 
Inglaterra que abandonou o padrão-ouro, mas o ouro 
que abandonou a Inglaterra; isso, por volta de 1944, 
depois da exaustão provocada pala Segunda Grande 
Guerra. O Reino Unido importou, em 1957, ouro em 
lingotes no valor de 300 milhões de libras esterinas 
(ou sejam 840 milhões de dólares) . Mesmo durante 
a última guerra, as minas de ouro do Império 
Britânico produziram, sem descanso. Por quê? É que 
os inglêses confiam no ouro e desejam uma moeda 
valiosa. 

A França, recentemente, lançou um 
empréstimo interno em ouro, com o objetivo precípuo 
de incorporar às reservas oficiais do País valor 
equivalente a aproximadamente 3.000 milhões de 
libras esterlinas! Em 1952 em operação análoga, o 
Sr. Antoine Pinay, atual Ministro das Finanças da 
França, conseguiu, em pouco mais de uma  
semana, 15 milhões de libras esterlinas com idêntico 
fim. 

As reservas de ouro na França são de 190 
milhões de dólares e mais outros 600 milhões de 
dólares nas reservas-ouro do Banco de França, boa 
parte das quais está vinculada a empréstimos. As 
manobras financeiras do Sr. Pinay para aumentar o 
encaixe-ouro visam, em primeiro lugar, debelar a 
inflação francesa. "A França no ano passado, antes da 
desvalorização do franco, fêz importantes compras de 
ouro, chegando os negócios na Bôlsa de Paris a uma 
  



– 662 – 
 
média de 1,5 a 2 milhões de dólares por dia. Só em 
mãos da particulares, na França, os estoques de 
ouro são estimados em 2,5 bilhões de dólares. 
(Fonte – Conjuntura Econômica). O Oriente-Médio 
tem grande reservas em ouro lastreando as moedas 
dos seus países, especialmente o Irã, a Arábia 
Saudita, o Líbano e o Iraque, principalmente Beirute, 
onde o comércio de ouro é dos mais intenso. Na 
América do Sul, apenas a Argentina e o Uruguai 
adquiriram pequenas parcelas, porque não são 
produtores de ouro". (Fonte – Conjuntura 
Econômica). 

Quanto à Rússia, a política do ouro sempre foi 
uma incognita. Segundo dados de "Visão", a produção 
soviética tem aumentado progressivamente e estima-
se que as reservas-ouro sejam de 7 bilhões de dólares. 

Assim, sejam quais forem as características da 
moeda de um país, mesmo nos países comunistas, 
ela será sempre medida em função do ouro e seu 
valor estará sempre em função do dólar, que é, na 
atualidade, a moeda básica que possui uma paridade 
de ouro fixa. 

Por isso, quanto mais cedo cuidar nosso 
Govêrno da nova política do padrão-ouro em nosso 
País, melhores e mais rápidos serão os benefícios 
que advirão pela normalização da política monetária, 
com seus reflexos na estabilização do valor do 
cruzeiro, contenção da espiral inflacionária e redução 
do custo da vida. 

II) Compra do ouro de produção nacional: 
O nosso plano preconiza a compra, pelo 

Govêrno, de tôda a produção de ouro das minas e 
jazidas nacionais pelo preço do dólar no mercado 
livre. À primeira vista parecerá absurdo o Govêrno 
pagar Cr$ 152 00 o grama de ouro, quando está 
pagando Cr$ 201876 o grama de ouro fino 1000/1000, 
 

de acôrdo com a convenção de Breton Woods e do 
Fundo Monetário Internacional. Porém, 
Internamente, dentro do País, o Govêrno é soberano 
e poderá pagar quanto lhe convier e regular a saída 
de não de produtos do País. Há pouco, não baixou a 
instrução da SUMOC, número 156, publicada no 
"Diário Oficial" de 11 de junho de 1958, que resolve 
autorizar a negociação das divisas resultantes da 
exportação de pedras preciosas e semi-preciosas 
etc., no mercado de câmbio livre, observadas as 
disposições do art. 41 do Decreto nº 42.820, de 16 
de dezembro de 1957? Por que não fazer o mesmo 
com o ouro, dentro do País? 

Vejamos, pela análise dos fatos, como agiria a 
dinâmica do plano, suas repercussões e os 
benefícios que adiviriam do mesmo: 

a) O ouro fino 1000/1000 tem a cotação  
oficial fixada pelos Estados Unidos – que são 
detentores de mais de 60% do estoque do ouro 
mundial – de 35 dólares por onça, "troy" de 31,103 
gramas. Assim, o preço do quilo de ouro em dólares 
é de US$ 1.125,30. Como a cotação do dólar no 
câmbio livre atual é de Cr$ 135,00, resulta um  
preço de Cr$ 151.915;00 por quilo de ouro, ou 
melhor, Cruzeiros 151.92 o grama de ouro 24, de 
7.000/1000 pelo câmbio livre. Atualmente, o  
preço do ouro no mercado cinzento é de Cr$ 160,00/ 
grama. 

b) O Govêrno compraria, por intermédio das 
agências do Banco do Brasil ou por seus 
representantes autorizados, todo ouro produzido pelas 
emprêsas de mineração, por firmas de garimpeiros e 
de faiscadores, devidamente registrados, anotando 
em livro próprio suas produções. O preço variável 
acima, seria para o ouro fino, na base de 24 de 
1000/1000, pagamento no ato. 
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c) Com tal providência, o Govêrno não 
sòmente estimularia a produção nacional do ouro, 
como também a de inúmeros outros minérios a êle 
associados, minérios, êsses valiosos e conversíveis 
em cambiais-ouro, pela exportação dos mesmos. 
Além disso, tornaria desinteressante o contrabando 
anual, para fora do País, de quase 7.000 quilos doe 
ouro, ou sejam quase US$ 8.000.000,00! 

d) Por outro lado, à medida que se 
incrementavam as compras, as reservas de ouro iam 
subindo, correlatamente, produzindo efeitos 
benéficos nas condições ainda precárias do cruzeiro, 
fortalecendo-o e, dominando a inflação. Não haveria 
a temer com tal medida, uma deflação, o que seria 
prejudicial, no momento, porque a compra do ouro 
em cruzeiros, no País, faria o papel-moeda voltar à 
circulação mais valorizado, sem carecer de novas 
emissões. 

e) Ainda sôbre os benefícios da compra pelo 
Govêrno ao preço do dólar no mercado livre, convém 
ressaltar que, na proporção em que fôsse se 
consolidando a posição do Cruzeiro pelas compras, 
ou ainda pelos saldos ouro no balanço de 
pagamento, o preço do dólar no mercado livre 
tenderia a baixar, forçosamente, e arrastaria o preço 
do ouro para níveis bem inferiores ao atual. Nessa 
altura, a situação do País, já se pode antever, seria 
de desafôgo e de euforia. 

f) Não seria demais frisar que, com o aumento 
dos lucros dos produtores e firmas comerciais, das 
emprêsas de mineração devidamente registradas, 
parte dêsse lucro voltaria para os cofres do Tesouro 
sob a forma de impostos, reduzindo, destarte, o 
desembôlso de capital pelo Govêrno, sem contar 
com as divisas oriundas dos outros minérios 
associados. 

g) O Senador Sr. Lino de Mattos em seu 
referido discurso, acentua, com clareza e precisão: 

"3. De fato êsse metal (o ouro) pelas 
características de comércio que apresenta, discrepa, 
fundamentalmente, do relacionamento ordinário das 
mercadorias transacionais". 

"5. O que êle representa, como valor, para fins 
monetários, seja como cobertura ao papel-moeda 
seja para, formar reserva cambial, capaz de atender 
a pagamentos de dívidas no exterior, situam-no em 
plano especial e, portanto, merecedor de tratamento 
específico". 

"7. Assim fica o produtor de ouro em nosso 
País jungido à política internacional, ditada pelos 
interêsses dos grandes possuidores de reservas, 
impossibilitado de participar de modo ativo no 
comércio exterior, em razão do alto custo de 
exploração dessa riqueza, a ponto de, hoje, termos 
apenas uma mina de ouro que está sendo explorada. 
Evidentemente, com essa política de 
intervencionismo internacional, não há interêsse na 
exploração do our"”. (Os grifos são nossos). 

Com satisfação, verificamos o interêsse de 
nossos Congressistas em achar uma solução que 
ponha um paradeiro à anarquia em que vive a 
exploração do ouro; por isso, torna-se imperioso que 
todos os bons patriotas cooperem com o Govêrno 
atual, sem côr ou partidarismo político, no sentido de 
apresentar sugestões que possibilitem a confecção 
de leis e instruções que permitam  a elaboração e o 
perfeito funcionamento da meta. 

 
NOVA POLÍTICA DO PADRÃO OURO 

 
O único meio de restaurar as finanças e 

estabilizar a economia brasileiras. 
III) Criar um sistema de contrôle e de 

fiscalização que impeça o contrabando. 
Um dos principais motivos do contrabando é o 

preço baixo por que é vendido o ouro ao Banco do Bra- 
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sil. Tivesse o Govêrno agentes compradores de ouro 
ou filiais do Banco do Brasil em zonas tipicamente 
auríferas, como nos territórios do Amapá, do Rio 
Branco, de Rondônia, no Acre e em alguns Estados 
de fronteira como Mato Grosso, Pará, Amazonas e 
no Sul do País, com autorização para a compra do 
ouro nas condições que alvitramos no item b, e 
decerto, não se verificaria o êxodo do nosso precioso 
metal, comprado de garimpeiros a preços vis e 
exportado de contrabando para o exterior, sem trazer 
o menor benefício ao País e aos que aqui labutam. 
Não veríamos o espetáculo contristados que se 
depara, no Amapá, na região dos Rio Jari e 
Lourenço, onde tudo se paga em ouro em pó, 
campeando a exploração contra o garimpeiro, 
obrigado a pagar 4 decigramas de ouro por uma 
simples lavagem de roupa! 

O ilustre Senador Alencastro Guimarães,  
em aparte erudito, confirma tudo quanto foi  
dito linhas acima, achando, entretanto, que a  
onça do ouro deveria ser cotada entre US$ 60,00 e 
US$ 70,00, ao invés de US$ 35,00 como o é, 
atualmente. 

Não seria conveniente modificar-se o  
preço para o ouro em dólares porque a solução  
por nós alvitrada parece-nos mais flexível e  
oscilaria com o preço em cruzeiros do dólar, no 
mercado livre, e não afetaria os acordos de  
paridade internacionais, por ser assunto de fôro 
íntimo. 

Cita aquêle ilustre parlamentar: ",de 18 a 20 
mil quilos são contra-bandeados com grande 
prejuízo para os garimpeiros". 

Nesse ponto, com a devida vênia, 
discordamos, pelas razões seguintes: 

a) Na. época áurea, em que mais se produziu 
ouro no País, a média anual não alcançou a 18 
 

mil quilos, segundo consta da obra clássica do 
saudoso economista Roberto Simonsen: 

"História Econômica do Brasil". 
Média anual de 1721 a, 1740 – 8.850 kg 

(oficiais). 
Média anual de 1741 a 1760 – 14.600 kg 

(oficiais). 
Média anual de 1761 a 1780 – 10.350 kg 

(oficiais). 
Deve ter havido bastante contrabando, mesmo 

àquela época, mas, por ser mais fácil o contrôle, êsses 
dados devem ser aproximados à produção real. 

b) Caso fôssem tão elevadas as médias de 
produção do ouro do Brasil, de algum modo 
constariam das estatísticas estrangeiras.  

c) O Sr. Alexandre Cerqueira, da Bôlsa de 
Valores do Rio de Janeiro, em declarações feitas à 
imprensa sugerindo medidas para conter as 
oscilações dos ágios de importação nos leilões de 
câmbio, julga que o contrabando do ouro atinja a 
cêrca de 10 mil quilos.  

d) Julgamos, ainda, exagerada essa cifra, 
porém, atendendo ao fato de estarem paralisadas 
quase tôdas as minas importantes e aos métodos 
rotineiros dos garimpeiros, não permitindo produção 
elevada, cremos que o total do ouro contrabandeado, 
anualmente seja de aproximadamente 7.000 quilos! 

Com uma melhoria de preços e fiscalização 
adequada nos pontos de maior produção, poder-se-á 
reduzir e, talvez, impedir o contrabando. 

IV) Contratar engenheiros e técnicos nacionais 
e estrangeiros para estudarem nossas minas e 
jazidas filonares e, principalmente, as aluvionares. 

O atual quadro dos engenheiros e  
técnicos especializados do Departamento  
Nacional da Produção Mineral é composto de 
abnegados e esforçados colaboradores que tu- 
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do fazem para que êsse bem administrado 
Departamento funcione normalmente; contudo, o seu 
número é pequeno para a vastidão territorial do 
nosso solo e para a multiplicidade de estudos a 
realizar, por isso torna-se imperioso o aumento de 
engenheiros de minas, geólogos, sondadores e 
demais técnicos nacionais e estrangeiros, porém, 
contratados com renumeração condigna. 

Deveriam ser imediatamente sondados e 
estudada a geologia estrutural dos conhecidos 
rincões onde se acham as aluvões auríferas, do Alto 
Rio Branco, nos territórios do Amapá em Macapá, 
Mazagão, Rio São Lourenço, Jari e outros rios, nos 
territórios do Acre, e de Rondônia; no Rio Gurupi, 
limítrofe entre os Estados do Pará e do Maranhão; 
nas bacias dos rios Cuiabá e Guáporé do Mato 
Grosso: na Bahia, os Rios Assuruá, Itapicuru, Rio de 
Contas, Jequitinhonha e outros e em Minas Gerais 
os Rios Paraopeba, Maranhão, Santa Bárbara, 
Piracica ba, Jequitinhonha; no Rio Tibagi, Timbutuba 
e Serraria, no Paraná, só para citar alguns, e muitos 
outros a juízo dos ilustres responsáveis pela, 
D.F.P.M. Além disso, deveria ser feita cuidadosa 
amostragem e estudo das minas de filão, para se 
verificar quais as econômicamente exploráveis. 
Nesse sentido, vejamos o que se fêz num país que, 
à primeira impressão, parece não dar valor ao ouro, 
símbolo dos países capitalistas. Na URSS o Govêrno 
soviético, a fim de expandir, racionalmente, a produção 
de ouro, canalizou investimentos de vulto para o setor 
da mineração e tomou outras providências. Sòmente 
nas minas de ouro da Sibéria trabalhavam 175 
engenheiros de minas, americanos, dentre elevado 
número de estrangeiros. Dessa maneira, não  
sòmente elevaram enormemente a produção de ouro, 
como proporcionaram a formação profissional de 
 

técnicos e engenheiros altamente especializados. 
Êsses dois fatôres permitiram que, no setor da 

produção de ouro, o êxito fôsse enorme. De 1928 a 
1932 a produção foi de 294,5 toneladas de ouro, no 
qüinqüênio; de 1933 e 1937 a produção alcançou 
1.708 toneladas, com a média anual de 340 t; de 
1946 a 1950 a média anual passou para 550 t, e de 
1951 a 1955, para 1.420 t de ouro – (Visão). 

Além dos técnicos acima, muito concorreu o 
equipamento mecânico de que falaremos a seguir no 
item V. 

Com pesar, vemos que nossa produção atual é 
infinitamente pequena, comparada com a da Rússia, 
de 1.420.000 kg; a da União Sulafricana, de 529.633 
kg, em 1957; a, do Canadá de 136.373 kg em 1957 e a 
dos Estados Unidos de 56.913 kg em 1957. 

No ano passado, oficialmente, o Brasil produziu 
apenas 4.645 kg! Segundo os dados fornecidos pelo 
Anuário do IBGE, de 1957 a produção de ouro foi a 
seguinte: 

 
  Kg 

1938  4.447 
1948   ......... 4.051 
1949 ........ 3.707 
1950 .............................. 4.082 
1951   ..... 4.228 
1952 ... 4.254 
1953 ...... 3.604 
1954 ...... 3.718 
1955 ...... 3.409 
1956 ...... 3.802 

 
Do total de 1956, nessa estatística, consta, 

como produtor, sòmente o Estado de Minas Gerais, 
com 3.802 kg. Não estão pois, incluídas as 
produções do Paraná Rio Grande do Sul, Bahia e, 
principalmente dos Estados de Mato Grosso, Paraná, 
Maranhão, do Nordeste e dos Territórios. 
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V) Importação de dragas, equipamento de 
grande porte para escavação, lavrarias mecânicas etc. 

Já é tempo de nos convencermos de que soou 
a hora do abandono dos métodos empíricos e dos 
processos rotineiros. 

Na construção de estradas ninguém mais 
pensa nas carrocinhas puxadas pelos pachorrentos 
muares; por que então, não operamos já, na 
mineração, com equipamentos de grande produção e 
alto rendimento, único aveio de obtermos produção 
elevada a um custo que permita a exploração 
econômico, mesmo em áreas mais pobres ou quase 
dilapidadas pela exploração descontrolada? 

O Brasil tem apenas uma draga de alcatruzes, 
em exploração de ouro no Rio das Velhas. Deveria ter 
pelo menos, uma dezena operando. A grande 
produção de minérios aluvionares, tais como: ouro, 
platina, tantalita, columbita, cassiterita, monazita, rutilo, 
zirconita e outros só é possível, hoje em dia, por meio 
de dragas, "draglines" ou equipamentos de grande 
porte, funcionando em combinação com lavrarias 
mecânicas, especìficamente construídas para, êsse fim 
de modo a recuperar os minérios finos, que se acham 
em camadas profundas, sem perdas apreciáveis. 

Infelizmente, não sòmente o custo dêsses 
equipamentos é elevado nos países que os fabricam, 
como também o preço em cruzeiros é quase 
proibitivo em função dos ágios. 

A solução seria o financiamento pelo Govêrno, 
de dragas e demais maquinaria especializada, a 
companhias, emprêsas ou firmas de mineração 
organizadas no País e com idoneidade técnica e 
financeira devidamente comprovadas a fim de 
garantirem o reembôlso dos empréstimos realizados. 

Tais empréstimos seriam realizados depois de 
aprovados os planos de exploração e o resultado de 
extensos e criteriosos estudos, feitos em cooperação 
com o DNPM, por meios de sondagens, perfis 
geológicos e demais elementos que permitissem 
ajuizar a exequibilidade ou não do empreendimento. 
Nossa produção mineral está, pois, em função do 
número das dragas de alcatruzes e outras grandes 
máquinas em operação no País. 

VI) Importação de sondas 
Também, deveria o Govêrno aparelhar o 

Departamento do Fomento da Produção Mineral com 
sondas rotativas para estudos geológicos, sondas de 
percussão, mecanizadas e manuais para o estudo 
dos rios, aluviões e "claceres" mineralizados, 
aliviando, assim, a sobrecarga que, atualmente, recai 
sôbre a iniciativa particular, impedindo maior 
desenvolvimento da mineração. 

VII) Modificações na constituição Federal. 
O atual regime é o da acessão de acôrdo com 

o art. 153, § 1º da Constituição Federal de 18-9-
1946. Nêle o direito de preferência é do proprietário 
do solo. 

Isso cria sérios entraves ao desenvolvimento 
da produção mineral, conforme tivemos oportunidade 
de demonstrar em longo artigo publicado no "Jornal 
do Comércio, de 11-9-1949 à fls. 4, sob o título 
"Orientação dada à Indústria de Mineração e seus 
efeitos na economia do País". Nesse artigo 
analisamos a questão sob vários aspectos e 
mostramos o grande surto de progresso nesse 
sentido alcançado pela introdução do Código de 
Minas, Decretos números 24.642 de 107-1934 e 
1.985, de 29 de janeiro de 1940. 
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VIII) Serviços de caráter administrativo 
Êsses serviços se referem, principalmente, 

aos transportes ferroviários, fluviais, para a 
movimentação do equipamento pesado do 
combustível, bem como para o escoamento da 
produção, os quais deveriam de preferência ficar a 
cargo do Govêrno, a fim de não onerar 
exageradamente o capital imobilizado pelas formas 
ou emprêsas que se dedicassem a tais misteres. 

Aliás, justiça seja feita, o atual Govêrno está 
executando vasto programa rodoviário e iniciou a 
renovação do parque ferroviário nacional; com um 
programa específico e bem organizado estamos 
certos. O Govêrno promoverá os meios de ampará-lo 
devidamente nesse sentido e também quanto ao 
fornecimento da maquinaria e da energia elétrica. 
indispensáveis. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Segundo o testemunho do eminente e 

saudoso Pandiá Galógeras, referindo-se ao Estado 
de Mato Grosso, principalmente aos Municípios de 
Cuiabá, Cáceres, Livramento e Poconé, aos Rios 
Coxim, Caxipó e outros, "as riquezas ali acumuladas 
ainda esperam até hoje quem as inventarie. Muito 
pouco se fêz no tocante à exploração das lavras 
auríferas e as listas publicadas das jazidas dêsse 
Estado representam fração máxima das que  
por lá serão encontradas quando mais bem 
devassado fôr seu território, até hoje deserto. O 
próprio desenvolvimento industrial das minas, 
alhures tão intenso, ainda não atingiu Mato Grosso 
que é, para o futuro, uma das reservas minerais de 
nossa terra". 

Tinha razão aquêle estadista, quanto ao 
Estado de Mato Grosso, mas cremos que o  
mesmo se poderá dizer do Amazonas, do Pa- 
 

rá e dos Territórios, onde a densidade de população 
é mínima e as condições de salubridade não 
permitiam, antes, que se trabalhasse com 
segurança. 

Com a erradicação das endemias rurais 
levada a efeito pelo Ministério da Saúde e a melhoria 
em outros setores, poderá ser incrementada a 
extração do ouro de nossas jazidas naquelas plagas. 

Conforme consta de magnífica conferência 
proferida, há tempos, na Associação Comercial de 
Minas Gerais, pelo nosso ilustre patrício geólogo 
Luciano Jacques de Moraes, sôbre "a indústria 
extrativa do ouro", além disso, depois que os 
recentes trabalhos de prospecção lançaram por terra 
citações lendárias de grandes depósitos de minérios 
riquíssimos nas zonas exploradas pelos antigos, 
outras emprêsas cogitam de tratar os minérios 
pobres. Basta que a existência de reservas 
possantes permita trabalhos em grande escala. 

Poderosas organizações estrangeiras, 
principalmente dos Estados Unidos, Inglaterra e 
Canadá, têm voltado as vistas para os nossos 
minérios de baixo teor como atestam os pedidos de 
informações constantemente dirigidos aos técnicos 
oficiais. Êsses minérios, cuja exploração por 
emprêsas de capital diminuto seria fatalmente 
desastrosa poderão ser explorados com grande êxito 
por organizações que dispunham de capital 
suficiente tiara adquirir e manter em serviço as 
modernas usinas de tratamento de grande 
capacidade". 

Concluindo, podemos assegurar, com base 
nas opiniões de competentes profissionais que  
têm estudado nossas minas e jazidas, e bem  
assim em nossa experiência própria de longos  
anos dedicados ao estudo e trabalhos de mineração, 
que, se fôr aprovado pelo Govêrno nosso plano  
para Nova Política do Ouro, com as leis, regula- 
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mentos e financiamentos indispensáveis, dentro em 
breve teremos a oportunidade de constatar a 
verdadeira transformação da nossa situação 
financeira decorrente do grande surto de progresso 
motivado pelo sucesso nos empreendimentos das 
emprêsas que se dedicam à extração, em larga 
escala, de nossos minérios. 

Soou a hora de explorarmos nossas riquezas 
em potencial, ao invés de ficarmos eternamente na 
dependência de empréstimos externos ou moratórias 
que nos constrangem, quando podemos extrair do 
nosso solo e subsolo as matérias-primas ou os 
recursos para adquirí-las a fim de satisfazer ao 
consumo, cada vez maior, de nossas indústrias em 
expansão. 

Esperamos que outros com maior 
clarividência, possam suprir as deficiências da idéia 
que sugerimos, a fim de que o Brasil possa entrar, 
com brilho, numa fase de grandes prosperidades. 

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1958. – 
Lino de Mattos. 

Às Comissões de Constituição e Justiça, de 
Economia e de Finanças. 
O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido 

requerimento de urgência. 
É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 433, DE 1958 

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

art. 126, letra j, do Regimento Interno, requeremos 
urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 151, de 
1958, que altera o Quadro da Secretaria do Tribunal 
Superior Eleitoral e dá outras providências. 

Sala das Sessões, em 17 de novembro  
de 1958. – Victorino Freire. – Argemiro  
de Figueiredo. –Pedro Ludovico, – Jorge May- 
 

nard. – Ary Vianna. – Mourão Vieira. – Mathias 
Olympio. – Públio de Mello. 

O SR. PRESIDENTE: – O presente 
requerimento será, votado depois da Ordem do Dia. 

Continua a hora do Expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Othon Mäder, 

de conformidade com o disposto no § 3º do art. 81 
do Regimento Interno. 

O SR. OTHON MÄDER (*): – Sr. Presidente, 
prossigo no discurso que iniciei na última sessão, 
não concluindo por se haver esgotado o tempo de 
que dispunha. 

Tratava do adiamento da mudança, da Capital 
Federal para Brasília e contrapunha-me aos 
argumentos expendidos na ocasião em que 
apresentei o projeto, pelos ilustres Senadores Lima 
Guimarães e Filinto Müller. 

Sr. Presidente, já respondi, em parte, o 
discurso do meu nobre líder Senador João Villasbôas 
que disse ser a iniciativa puramente pessoal e de 
minha inteira responsabilidade . 

Assim é. A proposição foi apresentada por 
mim, sem qualquer responsabilidade da União 
Democrática Nacional; mas o meu partido, dois dias 
depois, pelo comunicado que então li, solidarizou-se 
com o projeto, porque seus propósitos são 
exatamente os que defendo – mudança da Capital 
para Brasília, mas com um certo cuidado, e não de 
maneira afoita e atabalhoada. Nesse ponto, estou de 
pleno acôrdo com meu partido, a U.D.N. 

Nessa mesma, ocasião, o emimente Líder do 
P.T.B., Sr. Senador Lima Guimarães, discursou para 
expor seu ponto de vista completamente contrário ao 
meu. Estranhei, porém, a, manifestação do nosso 
nobre colega mineiro, porque S. Ex.ª, pelo modo por 
 
–––––––––––––––––– 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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que falou, situou a questão como que assunto proibido. 
Achava que era caso que não se devia. mas discutir. 
Tornava, assim, o assunto de Brasília como um tabu, 
contra o qual ninguém mais pode falar, criticar, 
apresentar sugestão. Considera S. Ex.ª,  como bom 
mineiro e como bom amigo do Presidente da 
República, que é caso consumado; Brasília terá de ser 
inaugurada como Capital da República no dia 21 de 
abril de 1960. 

Sr. Presidente, se estamos num Parlamento 
democrático, se vivemos num regime de liberdade, 
nada impede que um Senador ou um Deputado 
consubstancie suas idéias num projeto, julgando, 
como eu julgo, que o prazo para a mudança da 
Capital da República é excessivamente exíguo; e a 
transferência feita aceleradamente, trará enormes 
transtornos ao Brasil, colossais prejuízos à sua 
economia; agravará, extraordinàriamente, a inflação 
em que já estamos mergulhados e causará, também, 
grande balbúrdia nos serviços públicos. 

Na ocasião, o eminente Senador Fllinto Müller, 
Líder da Maioria, expendeu seu ponto de vista, 
contrário ao meu projeto; mas com a cautela com 
que sempre age e com o cavalheirismo que lhe é 
peculiar, S. Ex.ª colocou a questão em têrmos 
diferentes. Embora divergindo da minha opinião, 
admite, entretanto, que o assunto seja discutido, 
tendo mesmo votado a favor da ida do projeto às 
Comissões, para que de lá voltasse devidamente 
instruído, e assim habilitasse o Senado a dizer da 
conveniência, ou não, do projeto. 

O eminente Líder da Maioria é, como  
disse, contrário, em princípio, ao projeto,  
mas aguarda os estudos para se pronunciar em 
definitivo. Já o nosso eminente colega, Senador 
Lima Guimarães, pediu a rejeição, in limine,  
da proposição; não queria, fôsse ela estu- 
 

dada; achava que eu cometia um atentado ao 
apresentar um projeto sôbre Brasília, quando 
Brasília, no seu entender, é fato consumado. 

Desejo agora considerar os argumentos do 
nobre Senador Filinto Müller em favor da mudança 
apressada da Capital para o Planalto Central do 
País. 

Citou S. Ex.ª, então, justificativas da 
transferência em tão pouco tempo, como se 
pretende: o de Goiânia e o de Ankara. 

Goiânia é um caso nacional, todos o 
conhecemos por que do nosso tempo. Não se  
pode comparar a mudança da velha Goiás  
para nova capital, com o projeto que se tem  
em vista, da, mudança da Capital de um País  
como o Brasil, do Rio de Janeiro para o Planalto 
Central. 

Naquele caso a distância não excedia de 
algumas centenas de quilômetros; neste é superior a 
mil e seiscentos quilômetros. Lá, tratava-se de um 
Estado, na ocasião dos menos desenvolvidos; 
portanto, qualquer assunto que lhe dissesse respeito 
não tinha maior repercussão, como na realidade não 
teve. Muitos nem se aperceberam de que se  
fazia a mudança, de velha Cidade de Goiás para 
Goiânia, tão insignificante foi a repercussão  
do fato na vida política, administrativa e econômica 
do País. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Permite V. Ex.ª 
um aparte ? 

O SR. OTHON MÄDER: – Com prazer. 
O SR. GASPAR VELLOSO: – A meu ver, um 

dos argumentos de Nossa Excelência que mais 
justificam a transferência da Capital, é exatamente êsse 
que o nobre colega cita como dificuldade: a 
interiorização da capital no centro geográfico brasileiro. 
É a maneira de termos distâncias quase iguais de 
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qualquer ponto do País para a capital; de levarmos 
a capital a uma cidade em que o Govêrno possa 
trabalhar tranqüilamente, fora dos problemas que o 
afligem no Rio de Janeiro. O argumento expendido 
por V. Exª como contrário à mudança da capital é, 
repito, o argumento principal a seu favor. 

O SR. OTHON MÄDER: – Eu pediria ao 
nobre colega Senador Gaspar Velloso se 
reportasse ao meu discurso anterior e ao início 
dêste, e quando dizia que na mudança da capital 
do Brasil, condeno exatamente o açodamento, a 
pressa, o pequeno prazo que temos para efetuar a 
transferência. Não expendi qualquer argumento 
contra a mudança da capital para o interior, Disse 
mesmo, na última sessão, que sempre fui a favor 
de que a capital do Brasil fôsse construída no 
centro geográfico do Brasil, ou melhor, no Planalto 
Central, porque dificílimo localizar uma capital no 
centro geográfico. Vê, pois, V. Exª que, em tese, 
suas idéias coincidem com as minhas. Não 
combato a transferência, mas o modo pelo qual 
está sendo feita. 

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

O SR. OTHON MÄDER: – Com muito prazer. 
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Os argumentos de 

V. Exª, aparentemente impressionantes, merecem, 
todavia, de minha parte, uma ressalva, exatamente a 
de que, com o seu projeto, V. Exª visa a procrastinar 
as obras. Como emérito engenheiro sabe 
perfeitamente o nobre colega que a procrastinação 
das obras que ali se realizam, representará novos 
dispêndios de material já empregado e a empregar e, 
principalmente, evitará a construção da estrada que 
 

ligará a Amazônia ao Sul. Representante de um Estado, 
como o do Paraná, cheio de recursos, principalmente no 
setor de estradas, não pode V. Exª imaginar o que foi por 
exemplo, o drama da Amazônia, na última guerra. Dois 
ou três submarinos, colocados estratègicamente na rota 
Norte-Sul impediram que chegassem à minha terra 
gêneros de primeira necessidade, transformando-a em 
uma ilha, completamente isolada do Brasil, porque só 
tínhamos a via marítima para fazer chegar êsses 
gêneros como o açúçar e o sal. Tive a ventura – chamo 
ventura sempre que sôbre meus ombros recai uma 
grande responsabilidade – de ser Prefeito de Manaus 
nessa terrível conjuntura que foi a guerra; e tive 
oportunidade de verificar que se houvesse ligação 
interna entre o Norte e Sul teríamos evitado situação 
dramática para a Amazônia. Só o fato de Brasília 
proporcionar a abertura de uma estrada de Sul a Norte 
merece de todos nós da Amazônia os maiores encômios 
porque sem essa estrada voltaremos a viver os 
tenebrosos dias de 1942. Em homenagem à união do 
Norte com o Sul, desejaria que V. Exª, nobre Senador 
Othon Mäder, reformasse seu ponto de vista o pugnasse 
para que essa rodovia prossiga. Teremos, assim, 
prestado grande auxílio ao Brasil. 

O SR. OTHON MÄDER: – Muito grato ao 
aparte de V. Exª. Esclareço ao nobre colega 
Senador Mourão Vieira que meu ponto de vista não 
é o de procrastinar simplesmente a construção de 
Brasília. O fato é que estou vendo e sentindo, como 
todos os brasileiros, que estão criando problemas, 
talvez insolúveis para o País. Desejamos a 
construção da nova Capital, ligada ao Norte, que a 
Amazônia tenha relação com o sul o Centro do 
País. Devemos, porém, agir com prudência a fim 
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de que êsse projeto seja concretizado sem nos 
atolarmos em soluções apressadas, impensadas que 
poderão comprometer o seu bom êxito. 

Vê o nobre colega que o meu desejo é 
colaborar com os ilustres representantes da 
Amazônia como de todos os pontos do Brasil, 
para que se construa e se mude a Capital para o 
Centro do País, mas com o que não posso 
concordar porque está errado, é que se façam 
obras de afogadilho, as quais são sempre 
imperfeitas, e mal acamadas, e, geralmente, não 
concluídas. 

Temos, no Brasil, vários exemplos de 
cometimentos arrojados, sem maiores estudos. Até 
no Paraná – sabe muito bem o nobre colega de 
Bancada Senador Gaspar Velloso – obras realizadas 
apressadamente acabaram ruindo, causando 
enormes prejuízos ao próprio Estado. 

Para que êsses fatos não continuem a ocorrer 
no Brasil, a fim de que não se repitam no tocante às 
estradas em construções, destinadas a ligarem 
Brasília ao Norte do País, devemos levar êsse 
trabalhos dentro das possibilidades do Erário, de 
acôrdo com um programa exequível. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Permite V. Ex.ª 
outro aparte? 

O SR. OTHON MÄDER: – Com muito  
prazer. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – A autoridade da 
palavra de V. Ex.ª, principalmente em assunto tão 
importante, talvez venha a procrastinar ainda mais o 
empreendimento. Embora declare que não visou à 
interrupção nem à dilação dos serviços, o  
nobre colega vem ocupando constantemente a 
tribuna... 

O SR. OTHON MÄDER: – Estou encarando a 
realidade dos fatos, não vivo no país dos sonhos; 
vejo que essas pretensões não serão concretizadas 
e o Brasil gastará muito mais do que se se 
construísse a nova Capital dentro de prazo razoável. 

Sr. Presidente, desde que apareceu no 
Senado o projeto que marcava o dia 21 de abril de 
1960 para a mudança da Capital, manifestei opinião 
contrária; fui até dos poucos Senadores que votaram 
contra a fixação da data, porque julgava temeridade 
nós, desde aquêle tempo – 1957 – dizermos que no 
dia 21 de abril de 1960 poderia ser feita a 
transferência da Capital. 

Lembro-me bem, Sr. Presidente, que entre 
aquêles que se manifestaram contra o projeto 
estavam mais, os Senadores Daniel Krieger e 
Fernandes Távora. Fomos os únicos Senadores que 
votaram contra a fixação da data. Assim, estamos 
coerentes com o nosso ponto de vista, pois já 
pensávamos – como ainda hoje – que a 
transferência devia ser feita conforme um programa 
e as possibilidades financeiras, de Nação, embora 
com sacrifícios, para que Brasília fôsse construída no 
menor tempo possível. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Permita V. Ex.ª 
concluir meu pensamento. 

O SR. OTHON MÄDER: – Pois não. 
O SR. MOURÃO VIEIRA: – V. Ex.ª não é 

contra a “Operação Brasília” nem a construção de 
estrada que una o Norte ao Sul do País; apenas 
entende que o programa deva ser cumprido com 
mais cuidado e tempo. Pergunto: e o material já 
empregado, os milhões de quilos de ferro, 
 as centenas de milhares de materiais de  
todo gênero, que fazermos com êles? A sus- 
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pensão das obras implicaria atitude contra a própria 
economia nacional contra os cofres públicos. 

O SR. OTHON MÄDER: – É sempre possível 
fazer-se economia numa obra, mesmo já iniciada. 
São comuns as revisões dos projetos e orçamentos, 
aumentos de prazo etc.; porque, geralmente o custo 
do empreendimento varia com o prazo: quanto mais 
curto, mais caro. No caso, o proveito reverte para os 
cofres públicos. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Essa verdade não 
é insofismável. 

O SR. OTHON MÄDER: – Mesmo depois de 
grandes dispêndios em Brasília, ainda é oportuna a 
revisão do plano. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – A economia de 
uma obra não está só em função do tempo. 

O SR. OTHON MÄDER: – O preço da 
construção está em função do tempo. Desde que 
se tenha de trabalhar em horas extraordinárias, a 
obra há de custar muito mais, as despesas serão 
maiores. Não é possível, diante da urgência, 
discutir preços, abrir concorrência; e em Brasília 
não se abriu concorrência pública de nenhuma 
espécie. Tudo é feito por chamada, por convite. 
Os preços são ajustados na hora. Não há tempo 
para discutí-los prèviamente. Ninguém pode 
apresentar proposta, nem há prazo de 
apresentação. 

Aquelas obras, num regime normal, teriam 
custado muito menos. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Daqui a  
dez anos, aprovado o projeto de V. Ex.ª, a  
mão de obra, o material custarão muitas vêzes 
mais. 

O SR. OTHON MÄDER: – Vossa Ex.ª não 
pode tomar o que digo ao pé da letra. Muitas obras, 
 

de fato, levarão anos; outras, entretanto, estarão 
concluídas dentro de meses. Meu projeto prevê tôdas 
as condições, tôdas as hipóteses em que o Govêrno 
poderia fazer a revisão dos projetos e dos custos, com 
enorme economia para os cofres públicos. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. OTHON MÄDER: – Com prazer. 
O SR. GASPAR VELLOSO: – Entende V. Ex.ª 

que estamos fazendo obra de afogadilho, e que há 
açodamento no pensamento e na construção de 
Brasília. Não há açodamento; tão pouco o desejo de 
realizá-la de qualquer forma. Desde 1891 se estuda, 
se declara... 

O SR. OTHON MÄDER: – ...nada se fêz 
desde 1891. 

O SR. GASPAR VELLOSO: –  ...que devemos 
mudar a Capital. 

O SR. OTHON MÄDER: – Há sessenta anos 
fala-se na mudança. 

Interessante é que, de um momento para o 
outro, se tornou inadiável e urgente. O próprio Sr. 
Juscelino Kubitschek, em 1955, quando fazia sua 
companhia à Presidência da República, calculou-a para 
quinze anos, obra para uma geração. Depreende-se 
que não pensava em realizá-la. Foi então verdadeira 
surprêsa para o Brasil a mudança repentina, quando o 
próprio Presidente da República a julgava demorada, 
custosa, e a avaliava em muitos anos. 

Vê V. Ex.ª, Sr. Presidente, quanta razão 
tenho para dizer que até no pensamento Brasília 
é uma surprêsa; embora o local, em linhas gerais, 
já estivesse mais ou menos assentado, 
empreendê-la abruptamente, considerá-la número 
um, dar-se-lhe prioridade em todo programa de 
Govêrno é estranho, mormente por se deixar 
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de lado os graves problemas de educação, de 
saúde, sem mencionar o de transporte, de 
necessidade premente. Nada mais interessa senão 
Brasília, como se sua construção resolvesse os mais 
problemas públicos do País. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Permita V. Ex.ª 
que conclua minha argumentação. Não há 
açodamento – como V. Ex.ª diz – na mudança da 
Capital. Já a Constituição de 1891 determinava fôsse 
ela feita; não há tampouco açodamento na fixação 
da data para essa mudança. 

O SR. OTHON MÄDER: – Há. 
O SR. GASPAR VELLOSO: – Foi decidida, 

pelo Presidente da República, nos primeiros dias de 
seu govêrno, com a fundação da NOVACAP, com 
assentimento do Congresso Nacional que, através 
das duas Casas, estudando exaustivamente o 
assunto fixou a data em que se faria a mudança. De 
acôrdo com a determinação do Legislativo, tomou o 
Executivo tôdas as providências de ordem 
administrativa e técnica, para que venha a ser 
efetivada àquela data. 

O SR. OTHON MÄDER: – É a desculpa. O 
Govêrno declara que está cumprindo uma lei. Muitas 
vêzes, porém, as fazemos errôneas e nos 
arrependemos. Ainda é oportuno reconsiderarmos a 
resolução do Congresso. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – As providências 
do Govêrno refletiram-se na opinião pública que 
recebeu com carinho e satisfação a mudança da 
Capital. V. Ex.ª deseja apenas destruir êsse desejo 
do povo. 

O SR. OTHON MÄDER: – Vossa  
Ex.ª não pode dizer que a mudança da Capital 
seja a salvação do País. O que ocorre é 
justamente o oposto. O pensamento geral do 
 

Brasil é contrário a essa mudança açodada, 
apressada. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – O pensamento 
geral do Brasil é favorável à transferência da Capital. 

O SR. OTHON MÄDER: – Há dois anos, o 
Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística – 
o IBOPE – fêz um inquérito no Rio de Janeiro e 71% 
da população responderam negativamente à 
oportunidade da mudança da Capital. O argumento 
do nobre colega, portanto, cai até perante as 
estatísticas. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. OTHON MÄDER: – Com muito prazer. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Pedi licença 

para apartear por discordar de V. Ex.ª quando 
afirma haver açodamento na mudança da capital. 
Em 1954, quando Presidente da Comissão de 
Estudos da Mudança da Capital, instituída pelo 
eminente Presidente Getúlio Vargas, iniciados os 
estudos e contratos com companhias estrangeiras, 
já quase terminado o projeto enfim, esperava-se 
que, até o término do Govêrno de então, se 
pudesse marcar o prazo da mudança. Naquela 
ocasião, pensávamos fazê-lo em dez anos. As 
coisas porém, se precipitaram; os resultados dos 
estudos da Comissão forneciam-nos elementos 
para acelerar o andamento da obra. Os técnicos 
estudando o assunto, chegaram à conclusão de que 
o prazo fixado pelo Congresso – não aèreamente, 
mas através de entendimentos com engenheiros e 
técnicos em geral – era razoável. Todos o 
aceitaram. Agora nobre Senador, chegamos  
a uma fase em que Brasília começa a dar 
resultados. Com a venda dos terrenos, o Govêrno 
poderá reaver o que despendeu. O retardamento 
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da mudança, porém, terá influência psicológica muito 
séria na opinião pública. Êsses terrenos, altamente 
valorizados, que começam a ser vendidos, com o 
adiamento da mudança, estarão perdidos. Dilatado o 
prazo, ninguém mais quererá comprá-los. A princípio – 
confesso a V. Ex.ª – também tive a impressão de que o 
prazo era curto; mas, depois, através das opiniões 
colhidas no Parlamento e nos jornais, achei-o 
perfeitamente razoável. V. Ex.ª conhece melhor que eu, 
o desânimo, no Brasil, no tocante a tôdas as obras 
governamentais. Para fazer alguma coisa com 
resultado, em nosso País, temos que fazê-la 
imediatamente. Haja vista o exemplo de Paulo Afonso, 
de Volta Redonda, empreendimentos ínfimos em face 
da mudança da Capital, muito estudada e planejada. 
Perdoe-me V. Ex.ª por discordar; mas se dilatarmos o 
prazo da mudança da capital produziremos impacto 
tremendo na opinião pública. O Brasil inteiro está 
esperando a interiorização. Repetindo quanto disse o 
nobre Senador Mourão Vieira, vivi o drama do Norte 
nos primeiros tempos da guerra. Já não me reporto às 
dificuldades de obtenção de alimentos para nossos 
soldados, mas para a população. Passei mesmo dez 
dias, em Belém do Pará sem tomar café, porque não 
havia açúcar. Êsse, pois, nobre colega, é mais um 
argumento em favor da mudança da Capital. 

O SR. OTHON MÄDER: – Muito obrigado pelo 
aparte do nobre Senador Caiado de Castro. 

Estamos, agora, Sr. Presidente, diante de 
problema que – êsse sim – deve merecer prioridade 
sôbre todos os mais. O Brasil defronta crise econômica 
sem precedentes. A felicidade e o bem-estar do povo 
devem sobrepor-se a todos os problemas. 

Com a transferência da Capital 
 para Brasília vamos agravar, mais 
 

ainda, a crise econômica e a inflação que destróem o 
País. Estaremos, assim, descurando dos interêsses 
do povo. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. OTHON MÄDER: – Pois não. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Tinha eu 

razão quando da discussão do projeto Emival 
Caiado combati o prazo restrito adotado para a 
mudança da Capital do Brasil. Declarei, então, que 
não era de modo algum a ela infenso mas 
entendia que a proposição, da forma por que 
estava redigida, colocava nas mãos do Sr. 
Presidente da República instrumento terrível para 
agir, quando julgasse oportuno, contra o 
Congresso, que lhe teria impôsto determinado 
prazo para a mudança da Capital. Foi exatamente 
o que aleguei naquela ocasião e continuo a alegar 
– não contra a mudança da Capital, mas quanto à 
sua oportunidade. 

O SR. OTHON MÄDER: – Sr. Presidente, 
quero deixar bem claro perante V. Ex.ª, que o nobre 
Senador Fernandes Távora e eu não combatemos a 
mudança da Capital da República; fazemos apenas 
críticas à maneira por que se pretende seja realizada 
agravando os problemas do Brasil. Assim, quando 
declaramos estar a favor de Brasília é porque 
desejamos ver resolvidos todos os problemas do 
País, como por exemplo êsse a que se referiu o 
nobre Senador Mourão Vieira – que reputo vital –  
da ligação da Amazônia com o Centro e o Sul do 
País. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Permite V. Ex.ª 
outro aparte? 

O SR. OTHON MÄDER: – Pois não. 
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O SR. MOURÃO VIEIRA: – Já agora quero 

referir-me à análise de V. Ex.ª sôbre um estudo a 
que procedeu o IBOPE no Rio de Janeiro, segundo o 
qual 71% das pessoas se inclinavam 
desfavorávelmente à construção de Brasília. Sou 
carioca honorário, aqui moro há trinta e cinco anos e 
adoro esta terra; mas pergunto a Vossa Excelência, 
não terá influído o motivo sentimental para não 
afastar a Capital do Rio de Janeiro? Para que essa 
estatística representasse a vontade do Brasil era 
preciso sair de casa em casa por todo o País; e 
talvez V. Ex.ª encontrasse o inverso dos dados que 
apresenta: 29% contra e 71% a favor da mudança da 
Capital. É o ponto em que me arrimo para contraditar 
a argumentação do nobre colega, pois abrange a 
opinião do IBOPE apenas uma parcela da 
população. O nobre colega é engenheiro e 
matemático, sabe que precisaríamos fazer um 
plebiscito pelo País inteiro, a fim de chegarmos a 
uma conclusão. 

O SR. OTHON MÄDER: – Estou 
argumentando com os dados fornecidos pelo IBOPE, 
sei que metade da população da Capital do País não 
é carioca, mas foi tirada a média do pensamento de 
todos, pois opinaram também os que procedem dos 
Estados. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Todos 
apaixonados por esta terra. Aqui chegam e logo 
ficam escravizados pela sua natureza e pela 
bondade do seu povo. 

O SR. OTHON MÄDER: – Não é como se 
diz. A mudança da Capital, da maneira por que 
está sendo feita, não é desejada por todos. 

Sr. Presidente, estava respondendo à 
argumentação do ilustre Senador Filinto  
Müller, quando se declara contrário ao  
projeto que apresentei de retardamento da mu- 
 

dança da Capital. Citou S. Ex.ª o exemplo de 
Goiânia. Já examinei êsse aspecto e demonstrei que 
Goiânia não pode ser comparada a Brasília, nem 
Goiás com o Brasil. São problemas que não podem 
ser colocados um ao lado do outro. Aquela 
transferência deu-se na Ditadura, sem lei de espécie 
alguma. O problema era, pois, incomparàvelmente 
mais fácil de resolver, e encontrou energia, 
dinamismo e decisão do então Governador, 
atualmente nosso colega ilustre Senador Pedro 
Ludovico, que fêz com que a mudança daquela 
capital se processasse aceleradamente, embora sem 
repercussão no Brasil inteiro. Como declarei, grande 
parte dos brasileiros teve ciência dêsse 
acontecimento muito tempo após a instalação da 
Capital de Goiás em Goiânia. 

O caso, entretanto, não serve como 
argumento para se afirmar que Brasília pode ser 
desde logo a sede do Govêrno; e que sua 
construção é viável, em exíguo lapso de tempo. 

Os problemas são muito diferentes; e a 
envergadura do empreendimento é 
extraordinàriamente superior. Não é possível, repito, 
comparar um caso com o outro. 

A seguir, Sr. Presidente, o ilustre Líder da 
Maioria citou o exemplo de Ankara, Capital da Turquia. 

Convém lembrarmos que Ankara é uma velha 
cidade da Turquia conhecida, antigamente, com o 
nome de Angorá. Quando a capital otomana foi 
mudada de Constantinopla para aquela cidade 
repetiu-se fato histórico, ocorrido em 1919, por 
ocasião da queda de um Imperador. 

Em 1920, ao ser proclamada nova 
Constituição, a Capital do Império saiu de Ankara, 
para Constantinopla. Em 1923, no entanto, o 
Presidente da República eleito, Mustafá Kemal, 
derrubou o Grão Vizir de Constantinopla e mudou 
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a capital otomana novamente, para Ankara, cidade 
com vasta população, serviços públicos, enfim, 
apropriada para sede do Govêrno. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Penso estar V. 
Ex.ª equivocado. Ankara foi propositadamente 
construída para ser a Capital da Turquia. É possível 
existisse no local uma pequena cidade, sem 
importância ou significação; mas, repito, foi edificada 
pelo então Presidente da Turquia para ser a Capital 
otomana, assim como Camberra foi inteiramente 
edificada para ser a Capital da Austrália. Há pouco, 
quando V. Ex.ª se referiu à construção de Goiânia e 
à influência que a mudança da Capital de Goiás 
exerceu no desenvolvimento daquela unidade da 
Federação, parece-me ter afirmado que essa 
influência não foi tão grande quanto se julga. Se 
êsse é o pensamento de V. Ex.ª, posso garantir-lhe 
que a construção de Goiânia dividiu a história de 
Goiás em duas fases; a anterior e a posterior à 
mudança da Capital. Antes da transferência o Estado 
estava colocado em último lugar, na Federação; 
depois, passou para o décimo primeiro. Verifica V. 
Ex.ª como a localização de Capital exerce influência 
poderosa no desenvolvimento econômico da  
região. 

O SR. OTHON MÄDER: – Não pode V. Ex.ª 
generalizar. A mudança da Capital de Goiás para 
Goiânia foi acertada; e o Estado progrediu 
extraordinàriamente. O fato não significa, entretanto, 
se aplique a regra a todos os países do mundo, com 
idêntico resultado positivo. 

A repercussão dessa transferência não se 
compara com a da Capital Federal do Rio de Janeiro 
para Brasília. Os problemas são completamente 
diversos. 

Desejo, porém, responder ao aparte do nobre 
colega, Senador Pedro Ludovico, com referência 
 

a Ankrara. Aprendemos, na Geografia, que uma das 
principais cidades da Turquia era, naquele tempo, 
Angorá, hoje Ankara. Talvez tivessem remodelado a 
cidade e construído novos edifícios, destinados às 
sedes das repartições do Govêrno. A cidade, no 
entanto, é a mesma. Não se fazia um transporte ou 
construção de uma cidade a mil e seiscentos 
quilômetros da sua antiga sede. Ankara está a pouco 
mais de cem quilômetros de Constantinopla; é, 
portanto, uma distância relativamente pequena. A 
capital foi mudada de Constantinopla para Ankara, 
porque aquela cidade, estando, como estava, no 
Estreito de Bósforo, bem na ligação do Mar de 
Mármara com o Mar Negro, ficava sujeita a ataques 
do Império moscovita; como os turcos, onde 
estavam, poderiam ser atacados pelos russos, 
resolveram mudar a capital, como medida de defesa, 
medida militar, para Ankara, que ficava cem 
quilômetros mais distante do Estreito de Bósforo, 
sendo considerada uma cidade inexpugnável. Daí a 
razão da transferência de Constantinopla para 
Ankara, razões militares, razões prementes, que 
obrigaram o Govêrno daquele tempo a apressar a 
mudança. Não se compara com o caso do Brasil, 
onde estamos num regime de paz, onde não há 
ameaça alguma, onde não temos inimigos por perto, 
nem há peste, nem fome, nem ninguém querendo 
invadir o Rio de Janeiro. Nenhum incêndio ameaça 
destruir esta cidade, nem está ela ameaçada de 
qualquer cataclismo. Poderíamos fazer essa 
mudança com todo o vagar e calma, garantindo-se a 
efetividade da mudança da Capital para o Planalto 
Central numa outra data. 

Outra particularidade que faz diferençar 
Ankara de Brasília. Enquanto Ankara,  
no tempo em que foi transferida a Capital 
 turca, era governada por um dita- 
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dor, Mustafá Kemal, que na realidade era um tirano, 
que tomava medidas como bem entendia, nós 
estamos no Brasil, num regime de liberdade 
democrática, em condições bastante diferentes para 
nos compararmos com Ankara ou Goiânia. São 
exemplos que não podem ser aplicados como 
justificativa dessa pressa com que se quer fazer a 
mudança do Rio de Janeiro para Brasília. 

É como se vê, questão completamente diversa 
querer comparar a mudança da Capital da Turquia 
com a da Capital do Brasil. A Turquia é um país 
pequeno, onde as distâncias são curtas e as cidades 
próximas umas das outras. No Brasil, as distâncias 
são de milhares de quilômetros, e vamos nos 
estabelecer em regiões inteiramente despovoadas. 
Ankara era uma cidade da Turquia que podia 
oferecer aos primeiros moradores algum confôrto, 
algumas instalações para um Govêrno. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – V. Ex.ª dá 
licença para um aparte? 

O SR. OTHON MÄDER: – Com muito prazer. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Entre as 

razões que, de início, prevaleceram para a mudança, 
uma delas foi, justamente, a da segurança. É 
verdade que no tempo do Brasil colonial. Agora não 
tem mais razão de ser. Tratou-se, também, da 
necessidade de se conseguir uma via para o interior, 
que pudesse conduzir a um centro populoso do 
Brasil e, futuramente servisse de capital. Êste 
motivo, portanto, está de pé. Quanto ao argumento 
da distância, com tôda a consideração que tenho por 
Vossa Excelência, a mim me parece que é 
inteiramente contrário à sua tese. Justamente 
 pelo fato de o Brasil ser imenso e seu território 
 

ser despovoado, é que mais precisamos levar a 
civilização para o interior. 

O SR. OTHON MÄDER: – Vossa Excelência 
não me compreendeu. Afirmei que a pouca distância 
favorece a transferência de uma capital, ao passo 
que, no Brasil, as grandes distâncias a dificultam. 
Daí a razão por que devemos dar mais tempo para a 
transferência para Brasília, e não fazermos como 
Mustafá Kemal, e outros, pois a proximidade das 
cidades era relativa. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – A parte mais 
difícil nós atravessamos, que foi justamente a fase 
inicial da construção. Hoje, as estradas estão bem 
melhores e temos que reconhecer que a iniciativa do 
Presidente Juscelino Kubitschek é qualquer coisa de 
extraordinário. Nós, que bem conhecemos o sertão 
brasileiro, porque o percorremos em grande parte a 
cavalo e a pé, não podemos negar a importância do 
trabalho. Agora mesmo foram inaugurados quinhentos 
e tantos quilômetros de estradas. Se V. Ex.ª examinar 
o trabalho feito pela trans-brasiliana, que é o ideal de 
tôda a população do Norte e do centro do Brasil, 
verificará que nestes dois últimos anos foi muito 
superior ao de quinze anos de outros governos. O mal 
que porventura esteja causando no momento, ao 
Brasil, o trabalho acelerado de construção de Brasília, 
em conseqüência das estradas que ligam a nova 
Capital a outros pontos será, dentro de 4 ou 5 anos, 
multiplicado por dez em benefícios ao Brasil. De 
maneira que o que nos parece de um modo geral, 
aceleramento, não o é na realidade, pois tudo foi 
racionalizado, meditado, bem estudado, e o Chefe do 
Govêrno só concordou com a data da mudança 
depois de os técnicos terem dito ser perfeitamen- 
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te viável a construção da cidade no prazo estipulado. 
Já afirmei a V. Ex.ª, já estamos começando a colhêr 
os primeiros resultados dêsse esfôrço e dêsse 
trabalho, e se retardarmos por mais tempo, o 
prejuízo para o Brasil será muito maior. Se V. Ex.ª 
permite vou citar um pequeno exemplo que colhi na 
minha última viagem ao interior de Goiás: na cidade 
de Céres, o arroz era vendido a Cr$ 2,30 o quilo, 
quando o mesmo produto custa Cr$ 28,00 na Capital 
da República. Ora, transportada a Capital para 
Brasília, imaginem os benefícios que terão as 
populações carioca e paulista com as estradas 
ligando-as áquelas fontes produtoras. 

O SR. OTHON MÄDER: – Vossa Excelência 
há de compreender que não é com a construção de 
Brasília que baixará o preço do arroz, mas com a 
construção da estrada. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – A estrada é 
conseqüência de Brasília. 

O SR. OTHON MÄDER: – Não devemos 
interromper a construção das estradas. Ao contrário, 
queremos diminuir as despesas com Brasília para 
aplicar as disponibilidades de dinheiro no 
melhoramento e na ampliação do nosso sistema 
rodo-ferroviário. Por isso advogamos para a 
construção de Brasília uma certa cadência, 
enquadrada em certo programa, para que não 
sejamos obrigados, de uma hora para outra, a parar 
por falta de recursos para a continuação das obras 
públicas mais necessárias. 

V. Ex.ª, Senador Caiado de Castro, 
eminente representante pelo Distrito Federal, mas 
de origem goiana, sabe muito bem que aqui no 
Senado, a tôda hora nos debatemos com 
dificuldades imensas para conseguir verbas que 
possibilitem o andamento de obras no interior do 
País. As nossas emendas ou são rejeitadas ou vão 
 

para o plano de economia, e não surtem efeito 
porque não há recursos no Brasil para a conclusão 
de obras já iniciadas. Portanto, se além dos 
serviços que há por terminar em todo o País ainda 
concentramos recursos para a construção 
apressada de Brasília, vamos agravar ainda mais 
as condições financeiras do Brasil e a situação se 
complicará. 

Por essas razões. Sr. Presidente, peço aos 
meus nobres colegas que examinem com isenção 
de ânimo o meu projeto, que determina seja a 
construção de Brasília feita em ritmo menos 
intenso. Não desejo que seja suspensa, 
absolutamente, mas sim, que o ritmo seja 
reduzido, a fim de podermos também atender a 
outras obras tão essenciais e necessárias como o 
problema da transferência da Capital para o 
interior do País. 

Sr. Presidente, o eminente Senador Pedro 
Ludovico referiu-se ao caso de Camberra, capital 
atual da Austrália. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Lembro ao nobre orador que está finda 
a hora do Expediente. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI (pela ordem): 
– Sr. Presidente, peço a V. Ex.ª consulte a Casa 
sôbre se consente na prorrogação da hora do 
Expediente, para que o eminente Senador Othon 
Mäder possa concluir seu discurso. 

O SR. PRESIDENTE: – O Plenário acaba de 
ouvir o requerimento do nobre Senador Francisco 
Gallotti. 

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

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre Senador 

Othon Mäder. 
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O SR. OTHON MÄDER: – Sr. Presidente, 

agradeço ao nobre Senador Francisco Gallotti e ao 
Senado por me terem permitido continuar na tribuna, 
a fim de concluir minhas considerações. 

Coma dizia, o exemplo de Camberra também 
não serve para justificar Brasília, pois a situação é 
completamente diferente, Camberra foi escolhida 
como Capital da Austrália devido à rivalidade entre 
Sidney e Melburne. Não sendo possível situar-se a 
capital numa ou noutra dessas cidades, escolheram 
Camberra, a noventa e duas milhas de Sidney, ou 
sejam, cento e quarenta e sete quilômetros. É o 
mesmo que se transferíssemos a nossa capital para 
Resende, no Estado do Rio. Não obstante, os 
transtornos resultantes da transferência da capital de 
Sidney para Camberra perduraram por muitos anos. 

Camberra foi inaugurada em 1928, com as 
mais pomposas festas da época, tendo comparecido 
o Príncipe herdeiro do trono da Inglaterra, futuro Rei 
Jorge VI. Reinava na ocasião Jorge V, que enviou a 
Camberra representação das mais ilustres. Segundo 
a opinião geral, aquela transferência da capital 
promoveria, como por encanto, grande progresso na 
Austrália; entretanto, em 1948 – 20 anos depois de 
transferência da capital – Camberra era ainda uma 
verdadeira vila, com uma população de sete mil 
habitantes. 

Não foi, portanto, a transferência da Capital 
para aquela cidade que possibilitou o progresso. 
Sidney e Melburne, as grandes cidades da Austrália, 
continuaram sendo os centros industriais, comerciais 
e financeiros, porque possuíam condições para isso, 
ao passo que Camberra, com todos os  
auxílios administrativos e federais, não progrediu. 
Continua sendo uma cidade sem importância. 
 

Creio que, se Camberra progrediu muito, deve contar 
hoje com uma população de cêrca de 10.000 
habitantes. 

Sr. Presidente, o exemplo de Camberra, citado 
muitas vêzes como tendo sido de grande 
transformação para a vida da Austrália, ao contrário 
só apresentou dificuldades. 

Conta-se que Camberra, naquela época, não 
apresentava condições nem para a residência de um 
Ministro. Um dos nossos representantes, naquela 
cidade, sòmente depois de um ano e meio, graças às 
boas relações que mantinha com o Ministro do Exterior 
da Austrália, conseguiu que um general britânico 
cedesse seu bungallow para sede da Embaixada 
Brasileira. A família do Secretário da nossa Embaixada 
compunha-se de mulher e seis filhos. 

Essa, Sr. Presidente, a situação de Camberra, 
vinte anos depois de inaugurada. 

Verifica-se, assim, que o simples fato de se 
mudar a capital para outra região, não determina que 
esta terá progresso extraordinário e acelerado, como 
se pensa hoje em dia e se diz a todo o momento. 

Refiro-me, Sr. Presidente, aos exemplos que, 
além do mais, trazem os maiores transtornos para o 
Serviço Público. 

O caso de Camberra aconteceu também em 
Pequim. Chiang-Kaicheck, transferindo a capital da 
China para Pequim, transformou os serviços públicos 
em verdadeira balbúrdia. Daí por diante, ninguém mais 
se entendia, e depois de algum tempo, o Govêrno 
chinês teve de criar um departamento do Ministério do 
Exterior em Pequim, para manter ligação com o Corpo 
Diplomático, que lá continuará a existir, como é 
possível permaneça no Rio de Janeiro por muitos anos 
depois da mudança da capital. 
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Sabemos que nenhuma Legação no Brasil, 

está tomando providências para transferência de sua 
sede, talvez porque não se acredita em Brasília. Dois 
países grandes amigos nossos – Alemanha e 
Portugal – estão construindo Embaixadas no Rio de 
Janeiro. A Alemanha ergue, na Rua Farani, um dos 
prédios mais lindos do Rio, e Portugal, na Rua São 
Clemente, outro em estilo manoelino, que será, 
dentro de pouco tempo, uma das jóias da Cidade. 
Assim acontece no momento em que pensamos na 
transferência da Capital Federal. 

Será que essas Legações vão continuar no 
Rio de Janeiro, quando deveriam ficar perto do 
Govêrno Central para melhor representarem suas 
Nações e cuidarem dos respectivos interêsses. O 
certo é que nenhum país se interessou pela 
construção da sede de sua embaixada em Brasília, 
por mais que a Novacap tenha oferecido. Também 
em Camberra, quando o Govêrno australiano quis 
doar-nos uma área para êsse fim, o Brasil 
acertadamente não aceitou, porque sabia que 
construir em Camberra era jogar dinheiro fora. 

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

O SR. OTHON MÄDER: – Com muito prazer. 
O SR. NOVAES FILHO: – Considero razoável 

que as representações estrangeiras só cuidem de 
construir suas sedes em Brasília quando o Govêrno 
para lá se transferir. Mas já há precedentes dos 
Corpos Diplomáticos funcionarem em outras cidades 
que não a Capital, sem maior prejuízo. 

O SR. OTHON MÄDER: – Então, V. Ex.ª está 
de acôrdo comigo. Vamos desorganizar a 
administração pública do Brasil. 

O SR. NOVAES FILHO: – De maneira 
alguma. Como desorganizar? 

O SR. OTHON MÄDER: – Se estamos 
empenhados em desorganizar a administração do 
País, então está certo. 

O SR. NOVAES FILHO: – Vossa Excelência 
não me permitiu terminar o aparte. 

O SR. OTHON MÄDER: – Argumentei tendo 
em vista a primeira parte da observação de Vossa 
Excelência. 

O SR. NOVAES FILHO: – Parece que V. Ex.ª 
se está apaixonando na questão, o que não é do seu 
feitio. V. Ex.ª é sempre muito ponderado nos 
debates. 

O SR. OTHON MÄDER: – Peço então a V. 
Ex.ª que conclua o aparte. 

O SR. NOVAES FILHO: – Temos o exemplo 
do Estado de Israel, que transferiu a capital para 
Jerusalém, enquanto todo o Corpo Diplomático 
permanece na cidade de Tel-Aviv. É claro que, em 
nosso caso, o Corpo Diplomático não se transferirá 
assim ràpidamente, por falta da construção de suas 
sedes. Não vejo, porém, maior prejuízo por essa 
razão. Então o Brasil, sòmente poderá transferir a 
Capital quando todo o Corpo Diplomático tiver 
instalações em Brasília? 

O SR. OTHON MÄDER: – O Corpo 
Diplomático todo, não, mas V. Ex.ª há de convir que 
a transferência açodada vai trazer êste transtôrno, 
quando se fizéssemos a mudança da Capital com 
calma, talvez a maioria das delegações estrangeiras 
pudesse instalar-se em Brasília. De mais a mais, em 
Israel as cidades são muito próximas umas das 
outras. 
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O SR. NOVAES FILHO: – Aqui também. 
Daqui a Brasília são duas horas em viagem  
aérea. 

O SR. OTHON MÄDER: – Do Rio para  
a nova Capital, a distância é de 1.610  
quilômetros. 

O SR. NOVAES FILHO: – No ano da 
transferência da Capital, Brasília estará a hora e 
meia, de avião. O embaixador irá lá e voltará para 
almoçar na sua bela embaixada. 

O SR. OTHON MÄDER: – Se formos tão  
ricos ao ponto de podermos manter uma ponte  
aérea do Rio para Brasília, então está certo. Terá 
razão o nobre Senador Mem de Sá: o Brasil está 
nadando em ouro e pode ter uma Capital mais 
distante ainda. 

O SR. NOVAES FILHO: – V. Ex.ª não ignora 
que o Brasil é País pobre mas está cheio de pontes-
aéreas: daqui para São Paulo, Belo Horizonte, 
Recife. 

O SR. OTHON MÄDER: – Será o maior dos 
sacrifícios. Basta considerarmos que, a tôda hora, 
alegamos falta de recursos oneramos o povo com 
novos impostos e planos de estabilização; não 
obstante, vamos contrair maiores despesas, com a 
instalação da Capital distante do Rio 1.610 
quilômetros. Certo, exerceremos nossas funções lá 
durante três ou quatro dias da semana, e viremos ao 
Rio para o week-end. 

Sr. Presidente, os exemplos citados em 
justificação à transferência apressada, não 
procedem. Mais uma vez assevero que  
critico a maneira por que se está fazendo  
a transferência; considero-a prejudicial ao País  
e não a transferência em si. Êsses exemplos,  
repito, não se assemelham ao caso de Brasília.  
As cidades de Goiânia, de Ankara, de Camberra,  
de Pequim ou de outras que passaram 
 

a ser as capitais, não nos devem impressionar tão 
fortemente, por que não estamos sofrendo qualquer 
pressão ou ameaça que obrigue a transferência tão 
urgente da Capital do País para o Planalto Central. 
(Muito bem). 

Durante o discurso do Sr. Othon Mäder, o Sr. 
Apolônio Salles deixa a cadeira da Presidência, 
assumindo-a o Sr. Domingos Vellasco. 

O SR. PRESIDENTE: – Convoco os Senhores 
Senadores para uma sessão extraordinária, hoje, às 
21 horas, a fim de ser examinada matéria 
orçamentária urgente. (Pausa). 

Foram encaminhados à Mesa vários 
requerimentos de dispensa de interstício. 

São sucessivamente lidos e aprovados os 
seguintes requerimentos: 

 
REQUERIMENTO 

 
Nº 434, de 1958 

 
Nos têrmos do art. 123, letra a do Regimento 

Interno requeiro dispensa de interstício para o 
Projeto de Lei da Câmara nº 143, de 1958 – 
Subanexo 4.12 (Orçamento do Ministério da 
Aeronáutica) a fim de que figure na Ordem do Dia da 
próxima sessão. 

Sala das Sessões, em 17 de novembro de 
1958. – Francisco Gallotti. 

 
REQUERIMENTO 

 
Nº 435, de 1958 

 
Nos têrmos do art. 123, letra a do Regimento 

Interno, requeiro dispensa de interstício para o 
Projeto de Lei da Câmara nº 143, de 1958 – 
Subanexo 4.16 (Orçamento do ministério da Guerra), 
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a fim de que figure na Ordem do Dia da próxima 
sessão. 

Sala das Sessões, em 17 de novembro de 
1958 – Francisco Gallotti. 

 
REQUERIMENTO 

 
Nº 436, de 1958 

 
Nos têrmos do art. 123, letra a do Regimento 

Interno, requeiro dispensa de interstício para o Projeto 
de Lei da Câmara nº 143, de 1958 – Subanexo 4.18 
(Orçamento do Ministério da Marinha), a fim de que 
figure na Ordem do Dia da próxima sessão. 

Sala das Sessões, em 17 de novembro de 
1958. – Francisco Gallotti. 

 
REQUERIMENTO 

 
Nº 437, de 1958 

 
Nos têrmos do art. 123, letra a do Regimento 

Interno, requeiro dispensa de interstício para o 
Projeto de Lei da Câmara nº 143, de 1958 – 
Subanexo 4.19 (Orçamento do Ministério das 
Relações Exteriores), a fim de que figure na ordem 
do Dia da próxima semana. 

Sala das Sessões, em 17 de novembro de 
1958. – Francisco Gallotti. 

O SR. PRESIDENTE: – De conformidade com 
o voto do Plenário, a Mesa fará incluir na Ordem do 
Dia da próxima sessão a matéria orçamentária 
dispensada do interstício regimental. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Votação, em segunda discussão, do  
Projeto de Lei do Senado nº 37, de 1957 (de  
autoria do Sr. Senador Alencastro Guimarães),  
que reverte ao serviço ativo do Exér- 
 

cito oficiais de Intendência que passaram  
à reserva de 1ª classe, em vista de não ter  
sido cumprida disposição da Lei nº 9.120, de 2 de 
abril de 1946 (em regime de urgência, nos têrmos  
do art.156, § 3º, do Regimento Interno, em virtude  
do Requerimento nº 421-58, do Sr. Lino de Mattos  
e outros Srs. Senadores, aprovado na sessão  
de 13 do mês em curso, dependendo de Pareceres 
das Comissões de Constituição e Justiça, de 
Segurança Nacional e de Finanças sôbre a emenda 
do Plenário. 
 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra  
o Sr. Gilberto Marinho para emitir parecer  
em nome da Comissão de Constituição e  
Justiça. 

O SR. GILBERTO MARINHO (lê o seguinte 

parecer): – I – Volta o presente projeto à audiência 
desta Comissão agora, para que seja apreciada a 
Emenda nº 1, de autoria do nobre Senador Mem de 
Sá. 

II – A alteração consubstanciada na  
emenda. em aprêço, visa a corrigir, dando  
melhor adequação, o disposto no art. 2º do  
projeto. 

III – Assim, nada há que opor à emenda  
do ponto de vista jurídico constitucional. (Muito 
bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra  
o Sr. Caiado de Castro para emitir parecer  
em nome da Comissão de Segurança  
Nacional. 

O SR. CAIADO DE CASTRO (Lê o seguinte 

parecer): – 1. O nobre Senador Mem de Sá 
apresentou emenda ao art. 2º do presente projeto, 
objetivando dar-lhe maior clareza. 

2. De fato, o exame atento do disposto  
no art. 2º do projeto, revela, desde logo,  
a importância de seu texto, parecendo que  
a medida ali consubstanciada, assegu- 
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ra aos sucessores dos oficiais por êle beneficiados, 
direitos impossíveis de serem adjudicados  
no caso. 

3. A emenda vem, assim, a corrigir tal 
impropriedade, protegendo o preceito contido no art. 
2º de possíveis interpretações duvidosas ao mesmo 
tempo que limita os direitos daí resultantes, ao 
disposto no artigo 4º do projeto. 

4. Convém, todavia, observar que a forma em 
que está redigida a emenda assegurando aos 
sucessores dos oficiais já falecidos os direitos 
decorrentes das promoções – levaria a matéria para 
o terreno da interpretação ampla, parecendo que a 
êles caberiam outros direitos, que não os pecuniários 
resultantes de tais promoções. 

5. Desta sorte, opinamos favoràvelmente à 
Emenda nº 1, nos têrmos da seguinte: 

 
SUBEMENDA Nº 1-C À EMENDA Nº 1 

 
Dê-se ao art. 2º do projeto, modificado pela 

Emenda nº 1, a seguinte redação: 
"Art. 2º Fica assegurado aos sucessores dos 

Oficiais já falecidos o direito à percepção das 
vantagens pecuniárias decorrentes das promoções 
que beneficiariam êsses oficiais em virtude do 
disposto no artigo anterior e com a ressalva do artigo 
4º (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o Sr. 
Ary Vianna para emitir parecer em nome da 
Comissão de Finanças. 

O SR. ARY VIANNA (lê o seguinte  
parecer): – Com a Emenda nº 1 pretende o nobre 
autor tornar mais claro, o disposto no art. 2º do 
projeto. 

A alteração prende-se ao aspecto puramente 
formal da norma que se contêm no citado artigo, 
vinculando-o à limitação expressa no art. 4º do, 
projeto. 

Como é de notar, a medida foge ao âmbito de 
apreciação desta Comissão, já que não importa em 
aumento de despesa. 

Verificada, porém, a necessidade de correção 
a que ela, se propõe, opinamos pela sua aprovação, 
nos têrmos da subemenda apresentada na Comissão 
de Segurança Nacional. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Tendo a Comissão de 
Segurança Nacional oferecido subemenda à emenda 
de Plenário, é aberta, na forma do disposto no art. 
114, § 1º, do Regimento Interno, a discussão 
especial da emenda e submenda. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação a subemenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. Fica prejudicada a emenda. 
É a seguinte a subemenda aprovada: 

 
SUBEMENDA À EMENDA Nº 1 

 
Dê-se ao art. 2º do projeto, modificado pela 

emenda nº 1, a seguinte redação: 
"Art. 2º Fica assegurado aos sucessores dos 

Oficiais já falecidos o direito à percepção das 
vantagens pecuniárias decorrentes das promoções 
que beneficiariam êsses oficiais em virtude do 
disposto no artigo anterior e com a ressalva do art. 4º". 

É a seguinte a emenda prejudicada: 
 

EMENDA Nº 1 
 

Substitua-se pelo seguinte. 
"Art. 2º Ficam assegurados aos sucessores 

dos oficiais já falecidos os direitos decorrentes das 
promoções que beneficiariam êsses oficiais em 
virtude do disposto no artigo anterior e com a 
ressalva do art. 4º". 
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O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto 
assim emendado. 

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

Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

Comissão de Redação: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
 

Nº 37, de 1957 
 

Redação para 2ª discussão do Projeto de Lei 
do Senado nº 37, de 1957, que reverte ao Serviço 
Ativo do Exército oficiais de Intendência, que 
passaram à reserva de 1ª classe em vista de não 
terem sido cumpridas disposições do Decreto-lei nº 
9.120, de 2 de abril de 1946. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Os oficiais do Serviço de Intendência 

do Exército que tenham passado à reserva de 1ª 
classe compulsòriamente, depois de 2 de junho de 
1946, data em que terminou o prazo de 60 
(sessenta) dias, de que trata o parágrafo único, do 
art. 60 do Decreto-lei nº 9.120, de 2 de abril de 1946, 
até 31 de dezembro de 1950, ocasião em que se 
realizaram as promoções da última revisão de 
Quadros e Efetivos determinada pela mesma lei, 
reverterão ao serviço ativo do Exército. 

Parágrafo único. Os oficiais compreendidos 
nas disposições dêste artigo serão promovidos: 

1º ao pôsto imediato, a partir de 23 de junho 
de 1946, desde que satisfaçam às seguintes 
exigências da Lei de Promoções de Oficiais: 

 
Capitão: 
 
a) interstício no pôsto: 
b) Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais ou 

equivalente; 

c) direito à promoção por antigüidade,  
nas vagas decorrentes do efetivo fixado  
pela Lei nº 1.246, de 30 de novembro de 1950. 

 
Major e Temente Coronel: 
 
As mesmas exigências das alíneas a e c 

anteriores. 
2º Aos postos sucessivos, por antigüidade, 

nas vagas abertas em decorrência dos  
efetivos fixados nas Leis nº. 1.376, de 11 de junho  
de 1951 e 2.586, de 6 de setembro de 1955,  
a contar da data em que lhes caberia a,  
promoção por êsse princípio se houvessem 
permanecido na ativa e tivessem o interstício no 
pôsto. 

Art. 2º Ficam assegurados aos sucessores  
dos oficiais já falecidos, enquadrados nos  
têrmos do artigo anterior, os direitos contidos nesta 
lei. 

Art. 3º os oficiais amparados pela presente lei 
serão colocados no Almanaque do Exército, sem 
ocupar vaga, cada um imediatamente abaixo do 
companheiro de pôsto que lhe antecedia em 
antigüidade na data da reserva. 

Art. 4º Nenhuma vantagem ou vencimento 
atrasado será pago aos que se beneficiarem pela 
presente lei. 

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data  
de sua publicação revogadas as disposições em 
contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da  

Câmara nº 146, de 1958 que autoriza o  
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da  
Fazenda, o crédito especial de Cr$ 900.000.000,00 
em três parcelas anuais e consecutivas de  
Cr$ 300.000.000,00, para a construção de uma 
refinaria de petróleo na cidade de Fortaleza, capital 
do Estado do Ceará (em regime de urgência, nos 
têrmos do art. 156, § 3º, do Requerimento Inter- 
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no em virtude do Requerimento nº 17 do Sr.  
Senador Fernandes Távora e outros Srs. 
Senadores): tendo parecer favorável proferido 
oralmente na sessão de 13 do mês em curso) da 
Comissão de Finanças e dependendo de 
pronunciamento da Comissão de Constituição e 
Justiça. 
 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra  
o Sr. Gaspar Velloso para emitir parecer  
em nome da Comissão de Constituição e  
Justiça. 

O SR. GASPAR VELLOSO (lê o  

seguinte parecer): – O projeto não teve  
despacho original desta Comissão, vindo a seu 
exame, nesta assentada, por fôrça de requerimento 
de audiência subscrito pelo eminente Senador Attílio 
Vivacqua, na oportunidade em que figurou em 
Ordem do Dia. 

A proposição autoriza o Poder Executivo  
a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o crédito  
especial de Cr$ 900.000.000,00 (novecentos milhões 
de cruzeiros), em três parcelas anuais e 
consecutivas de Cr$ 300.000.000,00 (trezentos 
milhões de cruzeiros), para a instalação de uma 
refinaria, com capacidade mínima de 10.000 (dez 
mil) barris diários, na cidade de Fortaleza, Estado do  
Ceará. 

2. No seu art. 2º, o projeto estabelece que a 
construção, instalação, operação e administração da 
refinaria ficarão a cargo da Petróleo Brasileiro S. A. 
(Petrobrás), ajustando-se desta arte, aos têrmos do 
art. 28, da Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1953, 
verbis: 

"Art. 23. A União poderá incumbrir à 
Sociedade da execução de serviços condizentes 
com a sua finalidade, para os quais destinar recursos 
financeiros especiais". 

3. Do exposto se conclui que, malgrado a não 
participação da Petrobrás no tocante à propositura 
da matéria consubstanciada no projeto, êste se 
harmoniza com o instituto do monopólio estatal, uma 
vez que atribui à Sociedade tôdas as fases 
constitutivas da operação do refino. Preservada a 
política que instituiu o monopólio e respeitada a 
essência mesma da legislação atinente à espécie, 
nada há, do ponto de vista jurídico, que 
desaconselhe a aprovação do projeto, por cuja 
constitucionalidade e jurisdicidade, por isso, ora nos 
manifestamos. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
emenda que vai ser lida. 

É lida e apoiada a seguinte: 
 

EMENDA Nº 1 
 

Acrescente-se, onde convier, um artigo com a 
seguinte redação: 

"Art. – É o Poder Executivo igualmente 
autorizado a abrir pelo Ministério da Fazenda, na 
forma do art. 1º desta lei, um crédito especial de Cr$ 
900.000.000,00 (novecentos milhões de cruzeiros) 
para a instalação de uma refinaria de petróleo da 
capacidade mínima de 10.000 (dez mil) barris diários, 
no Município de Vitória, Estado do Espírito Santo". 

 
Justificação 

 
As prospecções e estudos até agora 

realizados no Espírito Santo pela Petrobrás, e que 
foram iniciados em 1928, revelam que aquêle  
Estado possui uma das mais auspiciosas áreas 
petrolíferas situadas na bacia do Rio Doce e 
adjacências. Além disso, o Espírito Santo dispõe de 
uma situação geográfica que o situa entre Norte e 
Sul do País, assegurando o Pôrto de Vitória e o seu 
sistema de transporte ferroviário e marítimo uma 
distribuição econômica da produção. Não lhe faI- 
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tam, além disso, as outras condições, exigidas para a 
localização de uma refinaria no Município de Vitória. 

Está assim justificada a emenda que ora 
propomos. 

Sala das Comissões, 17 de novembro de 1958 
– Attílio Vivacqua. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto e a emenda. (Pausa). 

O SR. LINO DE MATTOS (*): – Senhor 
Presidente, sou apologista e entusiasta da 
industrialização do Nordeste brasileiro. 

Tive ensejo, por mais de uma vez, de emitir 
meu modesto ponto de vista, no sentido de que a 
instalação de indústrias nos Estados nordestinos, 
seria a providência capaz de resolver, embora em 
parte, o gravíssimo problema dos flagelados. 

A industrialização é a forma prática de se 
aproveitarem braços humanos para o trabalho. 

Nessas condições sempre que surgir 
oportunidades para oferecer meu modesto ponto de 
vista sôbre a instalação de indústrias no Nordeste 
brasileiro, fá-lo-ei com entusiasmo. 

O presente projeto de lei tem êsse objetivo; 
sou-lhe favorável! Tenho, no entanto, pequena 
dúvida – que poderia ser resolvida pela Comissão de 
Finanças ou através de emenda de Plenário – a qual 
poderá levar o Presidente da República a vetar a 
proposição. 

A exploração do petróleo, não só prospecção  
e a extração, mais também a refinação, é  
privilégio estatal. O projeto abre um crédito  
no Ministério da Fazenda e não cuida de dizer que 
entidade fica por êle responsável. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

Estabelece o art. 2º que: 
"...a construção, instalações, operação e 

administração da refinaria ficarão a cargo da 
Petróleo Brasileiro S. A. (Petrobrás). 

Fica a Petrobrás devedora ao Tesouro 
Nacional da importância de novecentos milhões  
de cruzeiros? Ou essa quantia é entregue  
sob a forma de auxílio do Executivo Federal à 
entidade estatal Petrobrás? 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. LINO DE MATTOS: – Com todo o 
prazer. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Nos  
têrmos do projeto, creio não haver dúvidas de  
que a execução cabe à Petrobrás, a qual tem  
para êsse objetivo, recursos sobrando. Em relação a 
êsse ponto não vejo qualquer motivo para a não 
aprovação da matéria. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Nobre  
Senador Fernandes Távora, desejo compreenda  
V. Ex.ª não ter eu o propósito de criar dificuldade  
à tramitação do projeto; tanto assim que tive a 
cautela de dizer, de inicio, que lhe sou favorável. 
Preocupa-me a hipótese de um veto governamental, 
sôbre o fundamento de que não se estabeleceu  
a responsabilidade do devedor: a Petrobrás ou o 
Conselho Nacional do Petróleo. 

É falha que me parece deve ser sanada.  
Aliás, tenho para mim que ainda é tempo,  
porque a proposição volta à Comissão de  
Finanças para apreciação de emenda. Nessa 
ocasião, acredito seria conveniente exame  
mais acurado da matéria, consultando-se  
técnicos para verificar se a fórmula consubstanciada 
no art. 1º está perfeita. 
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Sr. Presidente, ouvimos o parecer do  
eminente Senador Gaspaz Velloso, quanto à 
constitucionalidade, da proposição. Desconheço  
os exatos têrmos do parecer da Comissão de 
Finanças. Dado oralmente em Plenário, ainda  
não tive ensejo de verificar-lhe o inteiro teor, no 
"Diário do Congresso". 

Só agora me ocorreu a dúvida que exponho à 
Casa. 

Abre-se, no Ministério da, Fazenda,  
crédito na importância elevadíssima de novecentos 
milhões de cruzeiros, pagos em parcelas anuais  
de trezentos milhões de cruzeiros. Mas pagos  
a quem? Ao Conselho Nacional do Petróleo?  
À Petrobrás, para que execute o trabalho constante 
no art. 2º do projeto? 

À primeira vista, parece simples. Preceitua o 
art. 2º: 

"Na conformidade do artigo 2º da Lei nº  
2.004, de 3 de outubro de 1953, a construção, 
instalação, operação e a administração da refinaria 
ficarão a cargo da Petróleo Brasileiro S. A. 
(Petrobrás)". 

Recebe a Petrobrás a incumbência de 
executar o trabalho. Incorporam-se ao seu 
patrimônio os novecentos milhões de cruzeiros  
que o Congresso Nacional vai aprovar? 

É a dúvida que suscito, para melhor  
exame por parte da Comissão de Finanças, quando 
apreciar a emenda. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – 
Compreendo o cuidado de V. Ex.ª. Procura evitar 
seja o projeto prejudicado. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Era o que tinha a 
dizer. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto e a emenda. (Pausa). 

Não havendo mais quem faça uso da palavra, 
encerro a discussão. (Pausa). 

Encerrada. 
O projeto volta às Comissões de Constituição 

e Justiça e de Finanças para que se pronunciem 
sôbre a emenda do Plenário. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da  

Câmara nº 104, de 1958, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Agricultura,  
o crédito especial de Cr$ 10.000.000,00, para 
combater a erosão que assola o Estado do Paraná; 
tendo Parecer Favorável, sob nº 422, de 1958, da 
Comissão de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
O SR. LINO DE MATTOS (*): – Sr. Presidente, 

recebi do Instituto Agronômico de Campinas 
solicitação para que apresentasse emendas a êsse 
projeto de lei concedendo igual auxílio àquela 
Instituição paulista para combate à erosão. 

Meu desejo seria, atender-lhe a solicitação, 
por eqüidade; entretanto, sou o primeiro a 
compreender que a emenda obrigaria a proposição a 
voltar à Câmara dos Deputados. Estamos não só no 
fim da sessão legislativa como da legislatura. Implica 
saber, por antecipação, que no corrente ano a 
proposição não seria aprovada. 

Nessas condições, atendo ao apêlo que me 
fêz o nobre Senador Gaspar Velloso, para que não 
apresente emenda; mas sou obrigado a esta 
explicação, porque não desejaria que as autoridades 
do Instituto Agronômico de Campinas, bem como a 
Secretaria de Agricultura do meu Estado e os 
lavradores de São Paulo pensassem que não cuidei 
do assunto! 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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Fá-lo-ei em outra oportunidade, em  
que o prejuízo para a proposição em tramitação  
não seja fatal, como acontecerá no caso. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão 
do projeto. 

O SR. GASPAR VELLOSO (*): – Sr. 
Presidente, devo iniciar agradecendo a gentileza do 
ilustre representante de São Paulo, Senador Lino de 
Mattos, que atendeu à solicitação por mim 
formulada, em sessão anterior, para que 
apresentasse emendas ao projeto, a fim de evitar 
que, voltando à Câmara dos Deputados, tornasse 
impraticável no próximo exercício o combate à 
erosão que tantos malefícios causa às cidades do 
Norte do Paraná. 

Feito êsse agradecimento, nada mais  
restaria a dizer, pois é de todos os Senhores 
Senadores e de todo brasileiro conhecido, o 
fenômeno da erosão no meu Estado. As terras férteis 
do Norte paranaense, terras que carreiam pela sua 
produção, divisas para Iastrear nossa economia, 
estão aos poucos desaparecendo, levadas pelas 
águas do Rio Paraná para as lindes da República 
Argentina, arrastadas pelos riachos e rios que 
desembocam naquela grande via fluvial. 

Nessas condições, solicito dos Senhores 
Senadores que aprovem o projeto. Disposição igual 
mereceria emendas do Instituto Agronômico de 
Campinas, favorecendo terras do Estado de São Paulo 
em situação idêntica às do Paraná. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 
(Pausa). 

Não havendo mais quem queira usar da 
palavra, encerrarei a discussão. (Pausa). 

Encerrada. 
Em votação. 
 

__________________ 
(*) –Não foi revisto pelo orador. 

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

Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

(Nº 1.452-B, de 1956, na Câmara dos Deputados) 
 

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Agricultura, o crédito especial de Cr$ 
10.000.000,00, para combater a erosão que assola o 
Estado do Paraná. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a 

abrir, pelo Ministério da Agricultura o crédito especial 
de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), 
para combater a erosão que assola o Estado do 
Paraná. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a matéria 
constante do avulso da Ordem do Dia. 

Em votação o Requerimento nº 433, do Sr. 
Victorino Freire e outros Srs. Senadores, lido na hora 
do Expediente, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 151, de 1958, que altera o Quadro da 
Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral e dá outras 
providências. 

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

Está aprovado. 
O projeto será incluído na segunda sessão 

ordinária seguinte a esta. 
O Sr. Domingos Vellasco deixa a Presidência, 

assumindo-a o Sr. Victorino Freire. 
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O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Lino de Mattos, inscrito para falar depois da 
Ordem do Dia. 

O SR. LINO DE MATTOS (*): – Sr. Presidente, 
aproximam-se as festividades do Natal e Ano Bom, 
período em que a Humanidade se prepara 
emocionalmente, na esperança de dias melhores. 
Entre os que esperam das festas de Natal e Ano Bom, 
qualquer coisa que diga respeito aos dias do seu 
futuro estão os encarcerados. Dentre êles, há os que, 
arrependidos procuram, anos seguidos, comportar-se 
bem, compreender que melhor precisam adaptar-se à 
sociedade, para a ela regressar. 

É na época do Natal, que êsses elementos, 
mercê do seu comportamento exemplar se dirigem 
ao Presidente da República, em petição 
regularmente encaminhada e instruída pelos órgãos 
competentes, pleiteando do Primeiro Magistrado a 
graça da liberdade, do indulto. 

Tenho recebido várias solicitações do meu 
Estado, no sentido de patrocinar, junto ao Chefe da 
Nação, a concessão dessas providências. 

Acompanho, por fórça dessas solicitações, as 
resoluções do Presidente Juscelino Kubitschek; 
infelizmente, raríssimas vêzes a graça é concedida. 
Via de regra, há o indeferimento. 

Desejo, Sr. Presidente, fazer constar dos 
Anais do Senado, para conhecimento da liderança 
da Maioria, que, por certo, a transmitirá ao Sr. 
Presidente da República, a petição acompanhada de 
memorial que me é dirigida pelos prisioneiros do 
Instituto penal Agrícola de Itapetininga. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

Está assim redigida: 
Itapetininga, 30 de outubro de 1958. 
Exmo. Sr. Senador Lino de Mattos. 
Digníssimo Representante de São  

Paulo no Senado da República dos Estados Unidos 
do Brasil. 

Mui respeitosos cumprimentos. 
Os subscritores do presente, representantes 

da população carcerária do Instituto Penal  
Agrícola, de Itapetininga, (um dos três presídios 
abertos instalados no Estado de São Paulo  
em 1955) no afã irreprimível de levar ao  
Sr. Presidente da República razões que demonstrem 
a esdrúxula quão paradoxal posição que  
suportam os reeducandos internados no 
estabelecimento, face ao repúdio sistemático e 
indiscriminado dos recursos de comutação de  
pena e graça apreciados pelo atual Govêrno  
da República, dissenção essa que traumatiza  
a mais pura e sã doutrina penalógica, a  
ciência penitenciária e o direito humano. vêm,  
com a devida vênia, solicitar o alto patrocínio  
de V. Ex.ª nesse anseio, pois legítimo  
representante do Povo Paulista que é no mais alto 
Parlamento Brasileiro e possuindo o desassombro 
dos homens de têmpera e fibra rijas, sempre  
prontos a combater idéias e princípios  
errôneos e prejudiciais aos interêsses da 
coletividade, é o único que está em condições de, 
alteando a nobre voz no Senado da República, 
propugnar no sentido de demonstrar  
ao Govêrno Federal a política incompatível  
com a evolução da ciência penitenciária,  
que encampa, destoante, também, 
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das normas amparadas por todos os Chefes de 
Govêrno do Brasil, até o presente. 

E, nessa esperança, redigem para explanação 
do assunto, o seguinte: 

 
MEMORIAL 

 
Em 1955 o Govêrno Paulista, atendendo a 

preceitos da reforma da lei substantiva penal, 
processada em 1940, instalou, entre outros, o 
Instituto Penal Agrícola de Itapetininga, destinado a 
receber sentenciados de exemplar comportamento 
na prisão e que houvessem cumprido certo limite da 
pena. 

Regulamentando a movimentação dos 
elementos destinados à recém-instalada colônia 
penal, a maioria dêles internados na Penitenciária do 
Estado, baixou o Exmo. Juiz das Execuções 
Criminais do Estado, provimento estabelecendo 
normas para as transferências. Essas diretrizes 
determinam a observância dos seguintes requisitos: 

I – estágio de metade da pena quando esta 
não fôr superior a três anos; 

II – comportamento exemplar e ilibado na 
prisão; 

III – audiência do Instituto de Biotipologia 
Criminal. 

Povoou-se, assim, o Instituto Penal Agrícola, 
de Itapetininga de elementos rigorosamente 
selecionados, com estágio penal que os colocaram 
debaixo de longa observação, todos testados e de 
elevado índice de recuperação, tirados com o maior 
cuidado na origem. 

O novel estabelecimento é representado  
por uma área de terras de cêrca de 600 alquei- 
 

res onde os elementos transferidos, integrando  
uma minoria privilegiada, usufruem da convivência 
de uma elite no meio carcerário e estão,  
por assim dizer, em liberdade. 

Todos têm, portanto, a certeza e esperança na 
liberdade próxima, eis que para o "desideratum" 
possuem merecimentos comprovados. 

Esforçam-se, assim, ainda mais, nos  
serviços que lhes são atribuídos nas diversas  
seções de trabalho que englobam cêrca  
de trinta e tantos setores, assim discriminados: 
Agricultura, Horticultura, Floricultura, Viveiro de 
Plantas, Pomar, Apiário, Aviário, Cunicultura, 
Pocilga, Estábulo, Paiol, Máquina de Arroz, Fábrica 
de Sabão, Alfaiataria, Barbearia, Marcenaria, 
Mecânica., Ferraria, Padaria, Olaria, Pedreiros, 
Móveis de Vime, Colchoaria, Cozinha, Despensa, 
Limpeza, Rouparia., Tratorista, Lavanderia, 
Encanadores, Sapataria, Fotógrafos, Pintores  
etc. 

Dentro do programa traçado, todo o  
trabalho, por mais distante que seja da sede do 
estabelecimento, é desempenhado com a mais 
inteira liberdade, sem a mínima vigilância,  
porque a confiança é o único fator que predomina e a 
palavra empenhada o principal elemento de 
segurança. 

É, pois, confortador observar pela  
manhã o ronco dos tratores alinhados que se  
dirigem para as lavouras, os arados que se  
preparam para o arroteamento da terra, os peões 
que se movimentam para os rebanhos, as carroças 
que principiam a faina, os internados satisfeitos,  
com seus instrumentos variados, encaminhando-se 
para o trabalho enobrecedor e diuturno. Ao 
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declinar do dia regressam os perfeitos camponeses 
com o mesmo ânimo para recomeçar no amanhecer 
seguinte. 

Entretanto, apesar do privilégio que usufruem, 
todos sonham com a liberdade completa, pois, ainda 
que soltos, estão no final do cumprimento de uma 
pena. 

Almejam a convivência com a família 
estremecida há longos anos distante, o afago de 
seus filhos, a presença das esposas e sobretudo o 
direito de voltar a atender e assistir os seus 
dependentes que neste mundo conturbado, estão à 
mercê de surprêsas imprevisíveis. 

E, nesse anseio humano recorrem, dentro da 
lei, aos pedidos de comutação de pena e graça, 
certos de que resgataram de sobejo a sua dívida 
para com a sociedade, e já pagaram os erros às 
vêzes ocasionalmente cometidos, pois a longa 
segregação os fizeram refletir, tornando-os 
plenamente úteis e capazes. 

Vão, então, os seus requerimentos 
devidamente informados pelo Diretor do 
estabelecimento, ao Diretor do Presídio de origem. 
Êste fala traçando sòmente elogios ao recorrente 
merecedor. Sobem os papéis, depois, ao Instituto de 
Biotipologia Criminal, que, também, emite parecer 
favorável ao recurso que em seguida é apresentado 
ao Colendo Conselho Penitenciário do Estado. Êste 
órgão debate o apêlo, examina-o, confronta-o  
com a lei, requisita cópia dos processos judiciários, 
para perfeitamente o assunto frente ao direito 
penitenciário e, finalmente, opina no sentido  
de se conceder ao impetrante o remédio que  
pleiteia. Estão consumadas, aí, tôdas as consultas 
 

aos órgãos sob os quais estão sujeitos ainda os 
internados, desde o Diretor do Estabelecimento que 
o observa diretamente, até os Institutos 
especializados que os visam cientificamente. 

Aguarda o paciente, então, confiante, certo de 
que a última etapa, que é o Sr. Presidente da 
República, não decepcione tão numeroso grupo de 
penalistas, tão brilhante corpo de cientistas, tão 
estudiosos diretores de presídios que opinaram em 
seus recursos. Sancionará, certamente, S. Exª o 
veredito unânime e legítimo. 

Nessa esperança aguardam, um, dois, três e 
mais meses. Afinal, um dia, vem-lhes a notícia de 
que o Primeiro Magistrado indefere, por entre  
outros pedidos oriundos de presídios fechados e 
cadeias do interior (onde os presos não sofrem 
tratamento algum), englobadamente, também os 
seus. 

De calcular, nesse ápice, a mágua que os 
envolve. 

Então os longos anos de custódia sem  
uma única falta, a regeneração completa, a 
segregação que os fizeram refletir sôbre os erros 
praticados e os tornaram homens úteis e capazes, 
todos os sofrimentos que se entranham em sêres 
longamente encarcerados, a psicose estòicamente 
suportada, o fato de estarem em uma prisão 
privilegiada e completamente aberta, como poucas 
talvez, existam no mundo, na qual sòmente os 
prende a palavra empenhada sem uma única  
grade, com rodovias e ferrovias roçando-lhes pelas 
barbas num convite tácito para a alforria, que 
rejeitam, a situação de trabalharem e produzirem 
sem uma única vigilância, bem longe quase sem- 
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pre do presídio, a confiança que merecem dos 
superiores e as patenteadas e reiteradas provas que 
dão de estarem em condições de retornarem ao 
meio social e proverem as suas subsistências e das 
famílias, de nada valem? 

É de entristecer. 
Em um momento vêem ruir tudo que vinham 

construindo há anos, há longos e penosos anos. 
Sentem-se diminuídos, arrasados, descrentes, 

da Justiça, da humanidade, de tudo e 
verdadeiramente desamparados, sem fé e confiança, 
uma vez que uma ligeira penada em uma fôlha, de 
papel inutiliza todos os seus esforços e sofrimentos 
de intermináveis anos, rejeita opiniões de penalistas, 
cientistas e estudiosos que disseram a seus 
respeitos e finalmente, essa mesma penada ligeira 
infringe mais sofrimentos aos seus filhos, às suas 
esposas, às suas mães e às suas famílias! 

Assistem, mais, ao seguinte paradoxo: 
aquêles que foram condenados a penas pequenas e 
obtém, por via do M. Juiz das Execuções Criminais, 
o livramento condicional estão em posição mais 
vantajosa daqueles que foram condenados a penas 
grandes, contando, portanto, sòmente, com o 
recurso legal e extraordinário da comutação de pena 
e graça! 

Positivamente, Exmo. Representante de São 
Paulo no Senado da República, essa situação é 
alarmante e revela, além de um distúrbio altamente 
perigoso no organismo político-social da Nação, uma 
messe insuportável de indiferença pelo Direito 
Humano! 

Nessas circunstâncias, a confiança  
da própria Sociedade nos Poderes Constituídos 
oscila. Titubeia a ordem que de- 
 

ve predominar na coletividade. É grave, repetimos, o 
sintoma! 

Se nós, sentenciados, sentimos o reflexo  
da situação passível de séria meditação,  
qual será o resultado da sucessão dos 
acontecimentos? 

Preferimos silenciar e deixar a V. Exª, a quem 
neste momento nos dirigimos, o debate vigoroso e 
enérgico do assunto. 

A concessão de graça e comutação de pena é 
da alçada do Sr. Presidente da República, conforme 
o inciso XIX do art. 87 da Constituição da República, 
que declara, também, que essa faculdade se 
efetivará mediante audiência dos órgãos instituídos 
em lei. 

Ora, o órgão próprio, o organismo legal e 
habilitado legal e habilitado para opinar é, conforme 
a lei ordinária, o Conselho Penitenciário, instituição 
consultiva integrante do nosso sistema de execução 
da pena e tratamento dos delinqüentes, que  
concorre para o maior acêrto da Justiça e da 
recuperação dos infratores. Salvo os indultos, sem a 
intervenção do Conselho Penitenciário, qualquer 
pedido de graça ou comutação de pena não  
merece acolhida. 

Na qualidade de órgão integrante do  
sistema da execução da pena e tratamento  
dos sentenciados, o Conselho Penitenciário  
é composto, totalmente, no Estado de São  
Paulo, de penalistas, criminologistas e cientistas, 
conhecedores profundos do assunto. Seus votos 
fundamentados, em reuniões periódicas, encerram 
verdadeiras lições em matéria penitenciária  
e são freqüentemente citados em trabalhos do 
gênero. É um "Órgão Consultivo", um "Conse- 
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lho", criado por lei, cujos membros são escolhidos 
dentre os mais capazes. As opiniões que emite 
devem ser acatadas para não perder essa 
assembléia a precípua finalidade e desintegrar-se do 
encadeamento a que pertence. 

Não podem os seus pareceres serem 
desprezados "a grosso modo", na esfera do Poder 
Central, sob pena de completa subversão. O fato 
dêsse Cenáculo não ser atendido, sistemàticamente, 
naquele circulo, equivale, nos parece, à suspensão 
de garantias e prenuncia sua dissolução 
discricionária e tácita. 

Os recursos de graça e comutação que 
aprecia o Conselho Penitenciário, incluem-se entre 
os remédios outorgados aos sentenciados nos casos 
em que não são admitidos o livramento condicional 
ou suspensão condicional da pena. Êsses apelos 
funcionam como atenuantes aos rigores das 
decisões judiciárias, a fim de impedirem a 
consumação de injustiças de impossível ou difícil 
remédio, dentre os recursos comuns. É, pois, por 
meio da graça e comutação da pena que se pode 
chegar à justiça pura, integral e humana, que 
ultrapassa os limites da aplicação da pena a que o 
Juiz se restringe. 

Mas, tem vista, também, nos processos de 
que tratamos, outro órgão credenciado e científico. 
Trata-se do Instituto de Biotipologia Criminal de São 
Paulo. 

Êste órgão está capacitado, pelo 
aparelhamento que possui, a dizer cientificamente 
sôbre o sentenciado. 

Nenhum recurso, seja de graça,  
comutação de pena, ou livramento condicional,  
é julgado sem sua audiência prévia. 
 

Êle estuda o delinqüente de perto, verifica se se trata 
de um readaptável, acompanha-o em sua vida 
carcerária sob todos os prismas, anotando e 
estudando em face da ciência criminal, o caráter de 
cada um. 

Nos seus arquivos e fichários, pode-se 
observar todos os passos do infrator penal desde a 
internação na Penitenciária. Opina e dá pareceres a 
respeito de qualquer movimentação do sentenciado, 
sua classificação e mudança de trabalho assim como 
nas transferências para as Colônias Agrícolas. Vela 
sobretudo, no sentido da possibilidade da volta do 
indivíduo à Sociedade, restabelecido e útil. 

Seu corpo de escol, composto de mais de uma 
vintena de especialistas encerra antropometristas, 
psiquiatras, antropossofistas, antropologistas etc. 

Nesse instituto o condenado é dissecado 
moralmente e seu crime é estudado à luz da ciência 
e da biotipologia. 

Tem autoridade, portanto, como Instituto 
científico, para orientar e dizer sôbre o tratamento de 
cada delinqüente. E, nesse tratamento incluem-se, 
como remédio extraordinário e extra-judiciário, para 
suprir falhas e lacunas, a comutação de pena e a 
graça. 

Intervém, também, como já dissemos, com 
opiniões especificamente acatáveis, nos pedidos de 
comutação de pena e graça, o Diretor da 
Penitenciária e o Diretor da Colônia Agrícola. Aquêle 
diz sôbre a conduta do prêso no presídio de origem, 
desde o ingresso, e êste (o que é mais importante) 
sôbre a observação direta e continuada do 
condenado sob suas vistas. 

Tôdas essas opiniões têm que ser levadas  
em consideração no desfecho final, pois, 
  



– 694 – 
 

além de representarem um estudo completo e 
minucioso do infrator, qualificam-no, sem sombra de 
dúvida, no seu caráter, nas suas tendências, no seu 
crime e nas suas condições de readaptação e volta 
ao convívio social. 

Excelentíssimo Senhor Senador da República 
Lino de Mattos. 

Êste memorial encerra, sucintamente (pois na 
qualidade de presos não queremos nos estender 
mais profundamente sôbre o assunto), razões que 
justificam plenamente a intervenção altruística de 
Vossa Excelência em benefício dos internados neste 
Instituto Penal Agrícola de Itapetininga. 

Se os que aqui cumprem pena, nas condições 
mais privilegiadas e especiais, não merecem a 
atenção do Poder competente nos seus justíssimos, 
legais e abandonados pedidos, é de crer que êsses 
recursos estão abolidos da lei e riscados da 
Constituição da República. 

Finalizando, desejamos cumprimentá-lo com 
efusão pela brilhante vitória que decisivamente 
ajudou a construir, no último pleito dêste Estado, e, 
também, convidá-lo, com empenho, para uma visita 
a êste Instituto Penal Agrícola de Itapetininga, em 
companhia de parlamentares e autoridades que V. 
Exª julgar dever tomar ciência da vida carcerária no 
estabelecimento modelar, e in loco conhecer o novel 
e ímpar presídio aberto, honra ao Govêrno e povo de 
São Paulo. 

A benigna acolhida de Vossa Excelência a 
êste Memorial nos confortará sobremaneira, e 
provará que o Brasil ainda vive, ainda pulsa e lateja 
no sangue de seus filhos de boa vontade. 

Instituto Penal Agrícola de Itapetininga, em 30 
de outubro de 1958. 

A Comissão: 
As.) Silvério das Dores – Belmiro Toledo – 

Kaiser Esper – Gilberto Leite de Castro –  
João B. Ferreira – José Borges – Vasconcelos  
Lobo – Anísio Lourenço de Moraes – José  
Ferreira – Walter Antônio da Silva – João  
Cândido de Freitas – Agenor Tunguetes –  
Antônio José da Silva – João Gilberto W.  
Vieira – Benedito José de Almeida – Joaquim  
N. Rosário – José Caetano de Oliveira – Antônio A. 
da Costa – João Batista Chromech da Silva – 
Antônio Morais da Silva – Amazílio A. da  
Silva – Durvalino Ribeiro – Sebastião Ciriaco da  
Silva – Germano de Castilho – José Marciano  
Aureo – Rivieri Pereira Trindade – Osvaldo  
Oliveira Maia – Walter de Freitas – Gilberto Lopes  
– Osiris Dutra – Juvenal Moreira – Anisio Antônio de 
Moraes – Benedito Dias Oliveira – Agnaldo Pereira 
Filho – Osvaldo Soria – Bruno Barbosa – Estevam 
Rodrigues Salgado – Cypriano Ayres de Oliveira – 
Antônio Espírito Santos – Sílvio Osvaldo da  
Silva – Otacílio Pereira – Jair Reis – Osvaldo 
Honorato – Gilberto Leite de Castro – João  
Meira Lima – Juvenal Moreira – Lauro de Almeida – 
Manoel Ferreira Gomes – Moacir dos Santos – 
Manoel Penilha – Onofre Pinto Aguiar – Cirilo 
Barbosa – Alimio Francisco – Antônio Gonçalves  
– João Müller Júnior – Fortunato M. Pedroso –  
José Joaquim Ferreira – Jacinto Eleutério  
– José Alves Bezerra – Leonor Martins –  
Nicácio Barreto Bastarrica – Roberto Malta – 
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João Gonçalves – Divino do Carmo – Vitalino – João 
Cardoso Machado – José Campos Ayres – José 
Carlos dos Santos – Irineu Galvão – Pedro de Lima – 
Mariano Romacelato – Quirino Joaquim Cavalcante – 
Zivoin Papaoditz. 

Sr. Presidente, era o que desejava dizer. 
(Muito bem! Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Othon Mäder, segundo orador inscrito. 
(Pausa). 

Não está presente. 
Dou a palavra ao nobre Senador Attílio 

Vivacqua, terceiro orador inscrito. (Pausa). 
Também não está presente. 
O nobre Senador Apolônio Salles, quarto 

orador inscrito, comunica à Mesa desistir da palavra. 
Tem a palavra o nobre Senador Gilberto 

Marinho, quinto orador inscrito. 
O SR. GILBERTO MARINHO: – Sr. 

Presidente, desisto da palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra  

o nobre Senador Lima Teixeira, sexto orador  
inscrito. 

O SR. LIMA TEIXEIRA (*): – Sr. Presidente, 
recebi telegrama da Western, assinado pelo Sr. 
Deraldo Motta, Presidente da Federação do 
Comércio da Bahia, nos seguintes têrmos: 

"Senador Lima Teixeira 
Palácio Monroe – Rio 
A Federação do Comércio sèriamente 

apreensiva com o aumento dos preços dos 
combustíveis líquidos e com a amea- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

ça, agora, da elevação dos impostos da União como 
parte do Plano de Estabilização Monetária, deliberou, 
em sessão, apelar para o ilustre representante e 
para a Bancada sob sua eficiente liderança, no 
sentido da defesa intransigente dos interêsses do 
nosso Estado, evitando se concretizem novas 
causas para a elevação desordenada do custo de 
vida. Cordialmente. As.) Deraldo Motta, Presidente 
da Federação do Comércio da Bahia". 

Sr. Presidente, tenho, desta tribuna, 
constantemente, profligado os aumentos que se vêm 
processando, nos últimos tempos, a começar pelo 
dos aluguéis, em conseqüência da prorrogação da 
Lei do Inquilinato; do preço dos combustíveis, 
principalmente o da gasolina; das tarifas de ônibus, 
bondes e o dos gêneros de primeira necessidade, 
enquanto ainda não deliberamos sôbre a elevação 
dos vencimentos do funcionalismo público e militar, e 
do salário-mínimo. 

Imagine V. Exª, Sr. Presidente, quando forem 
fixados os novos níveis de salários do trabalhador! 

Como será possível nos atermos, para tal 
fixação à base de cinco mil e quatrocentos cruzeiros 
mensais, para o Distrito Federal? 

O aumento dos preços das utilidades, em 
breve irá forçar, não há dúvida, uma base salarial 
muito mais alta do que a estimada. 

O aumento do funcionalismo civil e militar, 
também, previsto em 30%, não poderá ser fixado 
nessa percentagem. Há de ser, com tôda a certeza 
reajustado na base de 40 ou 50%. 

Êsse o motivo, Sr. Presidente, de meu 
protesto. Anteontem, em Fortaleza – anunciam os 
jornais – ocorreram distúrbios graves, em virtude do 
aumento de tarifa de bondes e de taxis. 
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É realmente para se ficar apreensivo! 
O telegrama que lí do Sr. Deraldo Motta, 

Presidente da Federação de comércio da Bahia, diz 
bem da gravidade da situação, principalmente 
quando se refere ao Plano de Estabilização 
Monetária que, brevemente, iremos votar e que 
contém normas que agravam, sobremodo, o 
problema dos homens que vivem no campo, qual 
seja o que concerne ao Impôsto de Renda, que 
aumenta de 15 a 50% a taxa sôbre a propriedade 
agricola que não tenha contabilidade. 

Sr. Presidente, essa disposição já foi 
combatida nesta Casa, quando da visita do ilustre 
Ministro da Fazenda, Sr. Lucas Lopes, bem como 
outras constantes do Plano e, que irão concorrer 
terrìvelmente para o aumento do custo de vida, ou 
mesmo para que o próprio Govêrno chegue a uma 
situação de desagrado. Integrante que sou da 
Maioria que apóia a orientação governamental, não 
desejo ver críticas à administração pública, razão por 
que tôda vez que tenho conhecimento de aumentos 
que possam incidir no custo de vida venho à tribuna 
protestar. 

Agora é a Federação do Comércio da minha 
terra que se insurge contra o aumento dos 
combustíveis. Na Bahia, grande produtora de 
petróleo, é onde mais caro se vende a gasolina. 

Deixo, pois, aqui, meu protesto e também o 
dessa entidade de classe. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Não há outro orador 
inscrito. (Pausa). 

Vou encerrar a sessão. Designo para a sessão 
extraordinária, às vinte e uma horas de hoje, a 
seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
I – Votação, em discussão única, do Projeto de 

Lei da Câmara nº 143, de 1958, que estima a Re- 
 

ceita e fixa a Despesa da União para o exercício 
financeiro de 1959 – 4.12 – Ministério da 
Aeronáutica, tendo Parecer da Comissão de 
Finanças, sob nº 430, de 1958, favorável ao  
projeto, às Emendas de ns. 1 a 62 e oferecendo 
novas Emendas de ns. 63-C a 67-C; e nº  
445, de 1958, favorável às emendas de  
Plenário. 

2 – Votação, em discussão única, do  
Projeto de Lei da Câmara número 143, de  
1958, que estima a Receita e fixa a Despesa  
da União para o exercício financeiro de 1959 – 
Anexo nº 4.16 – Ministério da Guerra, tendo 
Pareceres da Comissão de Finanças sob o nº  
432, de 1958, pela aprovação do subanexo e  
das Emendas de ns. 1 a 7, apresentando as de ns. 
8-C a 19-C; e nº 446, de 1958, favorável às emendas 
de Plenário. 

3 – Votação, em discussão única, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 143, de 1958 – Orçamento – 
que estima a Receita e fixa a Despesa da União para 
o exercício financeiro de 1959 – 4.18 – Ministério da 
Marinha, tendo pareceres, da Comissão de 
Finanças: nº 433, de 1958, pela aprovação do 
subanexo e das Emendas de ns. 1 a 4 apresentando 
novas Emendas sob os ns. 5-C e 13-C; e nº 447, de 
1958, favorável às emendas de Plenário. 

4 – Votação, em discussão única, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 143, de 1958, que estima  
a Receita e fixa a Despesa da União para o  
exercício financeiro de 1959, tendo Pareceres  
da Comissão de Finanças: nº 429, de 1958, 
favorável, com as emendas que oferece de ns.  
1-C a 33-C; e nº 448, de 1958, favorável às emendas 
de Plenário. 

O SR. PRESIDENTE: – Está encerrada a 
sessão. 

Levanta-se a sessão às 16 horas e trinta e 
dois minutos. 

 



150ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 17 DE NOVEMBRO DE 1958 
 

EXTRAORDINÁRIA 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES APOLÔNIO SALLES E DOMINGOS VELLASCO 
 
Às 21 horas, acham-se presentes os Senhores 

Senadores: 
Vivaldo Lima. 
Mourão Vieira. 
Prisco dos Santos. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Waldemar Santos. 
Mathias Olympio. 
Leônidas Mello. 
Onofre Gomes. 
Parsifal Barroso. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
Argemiro de Figueiredo. 
Apolônio Salles. 
Novaes Filho. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Juracy Magalhães. 
Lima Teixeira. 
Carlos Lindenberg. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Moreira Filho. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Lino de Mattos. 
Domingos Vellasco. 

Pedro Ludovico. 
Mário Motta. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Othon Mäder. 
Gaspar Velloso. 
Gomes de Oliveira. 
Francisco Gallotti. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. – (50). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 50 Senhores 
Senadores. Havendo número legal, está aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Francisco Gallotti, servindo de Segundo 

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

O Sr. Waldemar Santos, servindo de Primeiro 
Secretário, dá conta do seguinte: 

 
Mensagens 

 
Do Sr. Presidente da República: 
Nº 159, restituindo autógrafos de dispositivos 

vetados da Lei nº 3.414, de 20-6-58, e mantidos pelo 
Congresso Nacional; 

Ns. 160 a 162 e 164, acusando e  
agradecendo o recebimento das de  
ns. 45, 48, 46 e 47, do Congresso Nacional, 
respectivamente; 
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– Nº 163, acusando e agradecendo o 

recebimento da de nº 100, desta Casa do 
Congresso, que acompanhou o autógrafo do Decreto 
Legislativo nº 8, de 1958. 

 
Ofícios 

 
Da Câmara dos Deputados, números 1.216 a 

1.219, encaminhando autógrafos do Projeto de Lei 
da Câmara nº 143, que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício financeiro de 
1959 relativamente aos seguintes subanexos: 

– Ministério da Saúde; 
– Ministério da Educação e Cultura; 
– Ministério da Viação e Obras Públicas; 
– Ministério da Justiça e Negócios Interiores. 
(Publicados em Suplemento). 
 

PARECER 
 

Nº 449, de 1958 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre a Redação 

Final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 143, de 1958, que estima a Receita e fixa 
a Despesa da União para o exercício financeiro de 
1958 – Anexo 3 – Órgãos Auxiliares – Subanexo 
3.01 – Tribunal de Contas. 

 
Relator: Sr. Júlio Leite. 
A Comissão de Finanças apresenta a fôlhas 

anexas a Redação Final das emendas do Senado nº 
143, de 1958, que estima a Receita e fixa a Despesa 
da União para o exercício financeiro de 1959 – 
Anexo 3 – Órgãos Auxiliares – Subanexo 3.01 – 
Tribunal de Contas. 

Sala das Comissões, em 17 de novembro  
de 1958. – Vivaldo Lima, Presidente em  
exercício. – Júlio Leite, Relator. – Lino de Mattos. 
 

– Gaspar Veloso. – Daniel Krieger. – Paulo 
Fernandes. – Othon Mäder. – Lameira Bittencourt. – 
Parsifal Barroso. 

Redação Final das Emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara que estima a Receita e fixa 
a Despesa da União para o exercício financeiro de 
1959 – Anexo 3 – Órgãos Auxiliares – Subanexo 
3.01 – Tribunal de Contas. 

 
Nº 1 

 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
1 – Conselheiros. 
Onde se lê: 
1) – Ministro, Procurador, Adjunto-Procurador 

e Auditor Cruzeiros 6.612.840,00 
1) – Ministro, Procurador, Adjunto-Procurador 

e Auditor Cruzeiros 9.312.000,00 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
 

Onde se lê................................ Cr$ 14.630.635,00 
Leia-se...................................... Cr$ 15.750.000,00 

 
Nº 3 

 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.26 – Gratificação de representação. 
 

Onde se lê.................................... Cr$ 60.000,00 
Leia-se......................................... Cr$ 144.000,00 

 

 



– 699 – 
 

PARECER 
 

Nº 450, de 1958 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre a Redação 

Final das emendas do Senado ao Projeto de  
Lei da Câmara nº 143, de 1958, 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. 

 
Relator: Sr. Ary Vianna. 
A Comissão de Finanças apresenta a fôlhas 

anexas a Redação Final das emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 143, de 1958, que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1959 – Anexo 3 – Órgãos 
Auxiliares – Subanexo 3.02 – Conselho Nacional de 
Economia. 

Sala das Comissões, em 17 de novembro de 
1958. – Vivaldo Lima, Presidente. – Ary Vianna, 
Relator. – Lino de Mattos. – Gaspar Velloso. – Daniel 
Krieger. – Júlio Leite. – Francisco Gallotti. – Novaes 
Filho. – Parsifal Barroso. 

Redação Final das Emendas do Senado  
ao Projeto de Lei da Câmara que estima a  
Receita e fixa a Despesa da União para o  
exercício financeiro de 1959 – Anexo 3 – Órgãos 
Auxiliares – Subanexo 3.02 – Conselho Nacional 
de Economia. 

 
Nº 1 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
1 – Conselheiros. 
Aumente-se a dotação de Cruzeiros 

2.775.220,00. 

Nº 2 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.26 – Gratificação de representação. 
Aumente-se a dotação de Cruzeiros 

72.000,00. 
 

Nº 3 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.12 – Aluguél ou arrendamento de imóveis. 
Aumente-se a dotação de Cruzeiros 

200.000,00. 
 

PARECER 
 

Nº 451, de 1958 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre a Redação 

Final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 143, de 1958, que estima a Receita e fixa 
a Despesa da União para o exercício financeiro de 
1959 – Anexo 4 – Poder Executivo – Subanexo 4.08 
– Conselho Nacional do Petróleo. 

 
Relator: Sr. Ary Vianna. 
A Comissão de Finanças apresenta a fôlhas 

anexas a Redação Final das emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara, nº 143, de 1958, que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1959 – Anexo 4 – Poder 
Executivo – Subanexo 4.08 – Conselho Nacional do 
Petróleo. 

Sala das Comissões, em ..... de novembro de 
1958. – Vivaldo Lima, Presidente. – Ary Vianna, 
Relator. – Parsifal Barroso. – Lino de Mattos. – 
Daniel Krieger. – Gaspar Velloso. – Júlio Leite. – 
Francisco Gallotti. – Novaes Filho. 

 



– 700 – 
 
Emenda do Senado ao Projeto de Lei da 

Câmara que estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o exercício financeiro de 1959 – Anexo 4 
– Poder Executivo – Subanexo 4.08 – Conselho 
Nacional do Petróleo. 

 
Nº 1 

 
4.08 – Conselho Nacional do Petróleo. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.23 – Reaparelhamento etc. 
Acrescente-se: 
2) Despesas de qualquer natureza com 

estudos estatísticos, econômicos e de planejamento 
referentes ao abastecimento nacional do petróleo, 
com fiscalização técnica, contábil e industrial das 
emprêsas petrolíferas que operem no Brasil ou cujas 
atividades estejam subordinadas à Superintendência 
do Conselho em virtude de tratados, convênios ou 
acôrdos internacionais – Cr$ 18.000.000,00. 

 
PARECER 

Nº 452, de 1958 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre a Redação 

Final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 143, de 1958, que estima a Receita e fixa 
a Despesa da União para o exercício financeiro de 
1959 – Anexo 4 – Poder Executivo – Subanexo 4.02 
– Departamento Administrativo do Serviço Público. 

 
Relator: Sr. Ary Vianna. 
A Comissão de Finanças apresenta a  

fôlhas anexas a Redação Final das emendas  
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara  
nº 143, de 1958, que estima a Receita e 
 

fixa a Despesa da União para o exercício financeiro 
de 1959 – Anexo 4 – Poder Executivo – Subanexo 
4.02 – Departamento Administrativo do Serviço 
Público. 

Sala das Comissões, em 17 de novembro de 
1958. – Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – Ary 
Vianna, Relator. – Lino de Mattos. – Gaspar Velloso. 
– Daniel Krieger. – Júlio Leite. – Francisco Gallotti. – 
Novaes Filho. – Parsifal Barroso. 

Redação Final das emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara que estima a Receita e  
fixa a Despesa da União para o exercício financeiro 
de 1959 – Anexo 4 – Poder executivo – Subanexo 
4.02 – Departamento Administrativo do Serviço 
Público. 

 
Nº 1 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
Inclua-se: 
1.1.20 – Gratificação pela execução de trabalho 

de natureza especial, com risco de vida ou saúde. 
Eleve-se de Cr$ 362.400,00. 
Para Cr$ 401.280,00. 
 

Nº 2 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.21 – Gratificação pela participação em 

órgãos de deliberação coletiva. 
1) Para custear a Comissão instituída pelo art. 

15 do Decreto nº 35.596, de 2-8-54, combinado com 
o art. 1º do Decreto nº 38.956, de 3-4-56. 

Aumente-se de: Cr$ 220.800,00. 
Para: Cr$ 384.000,00. 
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Nº 3 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.06 – Reparos, adaptações, recuperação e 

conservação de bens móveis. 
Aumente-se de Cr$ 400.000,00 para Cr$ 

700.000,00. 
 

Nº 4 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.23 –  Reaparelhamento e desenvolvimento 

de programas, serviços e trabalhos específicos. 
Onde se lê. 
4) Despesas de qualquer natureza com a 

participação do DASP em programas especiais junto 
ao instituto Internacional de Ciências Administrativas 
em Bruxelas e a outras entidades de Administração 
Pública nacionais e estrangeiras. 

Leia-se: 
4) Despesas de qualquer natureza com a 

participação do DASP com programas especiais junto 
ao Instituto Internacional de Ciências Administrativas 
em Bruxelas (Seção Brasileira) e a outras entidades 
de Administração Pública nacionais e estrangeiras. 

 
PARECER 

Nº 453, DE 1958 
 

Da Comissão de Finanças, sôbre a Redação 
Final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 143, de 1958, que estima a Receita e fixa 
a Despesa da União para o exercício financeiro de 
1959 – Anexo 4 – Poder Executivo – Subanexo 
4.01.02 – Presidência da República. 

 
Relator: Sr. Ary Vianna. 

A Comissão de Finanças apresenta  
a fôlhas anexas a Redação Final das emendas  
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº  
143, de 1958, que estima a Receita e  
fixa a Despesa da União para o exercício 
financeiro de 1959. – Anexo 4 – Poder  
Executivo – Subanexo 4.01.02 – Presidência da 
Rapública. 

Sala das Comissões, em 17 de novembro 
de 1959. – Vivaldo Lima, Presidente. – Ary 
Vianna, Relator. – Lino de Mattos. – Gaspar 
Velloso. – Júlio Leite. – Daniel Krieger. – 
Francisco Gallotti. –  Novaes Filho – Parsival 
Barroso. 

 
Redação Final das Emendas do Senado  

ao Projeto de Lei da Câmara que estima a 
Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1959 – Anexo 4 – Poder 
Executivo – Subanexo 4.01.02 – Presidência da 
República. 

 
Nº 1 

 
Encargos Gerais. 
Conselho Coordenador do Abastecimento. 
1.0.00 – Custeio. 
Encargos Diversos. 
Reaparelhamento e desenvolvimento  

etc. 
Acrescente-se: 
"Despesas de qualquer natureza com a 

instalação e funcionamento das Delegacias 
Estaduais do Conselho, inclusive elaboração de 
estudos, inquéritos e pesquisas ligadas à 
execução dos programas Regionais de 
Abastecimento e Assistência Técnica a que se 
refere o Decreto nº 41.278, de 9 de abril de 1957 
– Cr$ 10.000.000,00. 
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Nº 2 
 
Conselho Coordenalor de Abastecimento. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos.  
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento. 
Despesas de qualquer natureza etc. com o 

Conselho Coordenador de Abastecimento de 
Cruzeiros 35.000.000,00, para Cruzeiros – 
50.000.000,00. 

 
Nº 3 

1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
Onde se lê: 
1.5.04 – Iluminação, fôrça motriz e gás – Cr$ 

900.000,00. 
1.5.11 – Telefone, telefonemas, telegramas, 

radiogramas, porte postal e assinatura de caixas 
postais – Cr$ 1.800.000,00. 

Leia-se: 
1.5.04 – Iluminação fôrça motriz e gás – Cr$ 

1.200.000,00. 
1.5.11 – Telefone, telefonemas, telegramas, 

radiogramas, porte postal e assinatura de caixas 
postais – Cr$ 2.400.000,00. 

 
Nº 4 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
Onde se lê: 
1.5.04 – Iluminação, fôrça motriz e gás – Cr$ 

900.000,00. 
1.5.11 – Telefone, telefonemas, telegramas, 

radiogramas, porte postal e assinatura de caixas 
postais – Cr$ 1.800.000,00. 

Leia-se: 
1.5.04 – Iluminação fôrça motriz e gás –  

1.200.000,00. 

1.5.11 – Telefone, telefonemas, telegramas, 
radiogramas, porte postal e assinatura de caixas 
postais – Cr$ 2.400.000,00. 

 
Nº 5 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento 

de programas serviços e trabalhos específicos. 
1) Despesas de qualquer natureza com a 

manutenção da Secretaria Geral do Conselho do 
Desenvolvimento (Decreto nº 38.744, de 1 de 
fevereiro de 1956, inclusive elaboração de estudos, 
projetos e investigações econômicas e sociais: 

Aumente-se: 
De Cr$ 25.000.000,00 para Cr$ 

30.000.000,00. 
2) Despesas de qualquer natureza etc. 
Aumente-se: 
De Cr$ 35.000.000,00 para Cr$ 

40.000.000,00. 
 

Nº 6 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções.  
2.1.00 – Auxílios. 
3) Entidades Autárquicas. 
Onde se diz: 
2) Conselho Nacional de Pesquisas – Cr$ 

240.000.000,00. 
2) Instituto de Química Pura e Aplicada – Cr$ 

20.000.000,00. 
3) Para execução de obras relativas a setor de 

energia nuclear da Universidade Católica do Rio de 
Janeiro – Cr$ 10.000.000,00. 

Diga-se: 
2) Conselho Nacional de Pesquisas Cr$ 

270.000.000,00. 
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Nº 7 
 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.1.00 – Auxílios. 
3) – Entidades Autárquicas. 
Onde se lê: 
1) – Conselho Nacional de Estatística etc. –  

Cr$ 470.000.000,00. 
Leia-se: 
1) – Conselho Nacional de Estatística etc. – 

Cr$ 502.234.000,00. 
Onde se lê: 
2) – Núcleo de Planejamento Censitário etc. – 

Cr$ 25.000.000,00). 
Leia-se: 
2) – Núcleo de Planejamento Censitário etc. –  

Cr$ 36.000.000,00. 
 

Nº 8 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.1.00 – Auxílios. 
3) Escola Nacional de Ciências Estatísticas, 

aumente-se de Cr$ 20.000.000,00 para – Cruzeiros 
22.000.000,00. 

 
PARECER 

Nº 454, DE 1958 
 

Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de 
Lei número 219 de 1957, da Câmara, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir crédito especial para 
cobertura de deficit da Viação Férrea do Rio Grande 
do Sul, no exercício de 1956. 

 
Relator: Sr. Othon Mäder. 

Pelo presente projeto o Poder Executivo 
fica autorizado a abrir crédito especial de 
Cruzeiros 340.511.455,00 para a cobertura de 
deficit da exploração industrial da Viação  
Férrea, do Rio Grande do Sul, no exercício de 
1956. 

A Lei nº 3.002, de 14 de dezembro de 1950, 
autorizou a abertura pelo Ministério da Viação, de 
crédito suplementar para a cobertura de deficit da 
exploração industrial da Viação Férrea do Rio 
Grande do Sul, de acôrdo com o art. 6º da Lei nº 
2.217, de 5 de julho de 1954. 

O Ministro da Fazenda autorizou o Banco do 
Brasil S.A. a colocar à disposição daquela ferrovia as 
importâncias necessárias como antecipação de 
recursos à conta de crédito suplementar de Cr$ 
340.511.455,00, autorizado na citada Lei nº 3.302 e 
aberto pelo Decreto 40.700, de 31 de dezembro de 
1956. 

Êsse crédito, porém, não logrou registro pelo 
Tribunal de Contas, motivo por que, com o 
encerramento do exercício de 1956, não pode ter 
aplicação, daí a necessidade de ser renovada a 
autorização contida na Lei nº 3.002, pelo 
Congresso Nacional, já agora em forma de crédito 
especial. 

A Viação Férrea do Rio Grande do Sul 
atravessa dificuldades financeiras, efeito de deficits 
acumulados e das sobrecargas de pagamento de 
pessoal, o que torna imperativa a abertura do crédito 
solicitado. 

Somos, portanto, pela aprovação do 
projeto. 

Sala das Comissões, 14 de novembro de 
1958. – Lima Guimarães, Presidente ad-hoc. – Othon 
Mäder, Relator. – Parsifal Barroso. – Juracy 
Magalhães. – Gaspar Velloso. – Lameira Bittencourt. 
– Paulo Fernandes. – Lino de Mattos. – Mathias 
Olympio. 
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PARECERES 
NS, 455, 456 E 457, DE 1958 

 
Nº 455, de 1958 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 1958, 
que modifica o art. 1º e revoga o art. 2º, da  
Lei nº 593, de 21 de outubro de 1948, que 
restaura a aposentadoria para os ferroviários, aos 
trinta e cinco anos de serviço e dá outras 
providências. 

 
Relator Sr. Argemiro de Figueiredo 
O Projeto de Lei nº 1.025-B, de 1956, é 

oriundo da Câmara dos Deputados e visa a modificar 
o art. 1º e revogar o 2º da Lei nº 593, de 24 de 
outubro de 1958. 

Os artigos de lei a que se refere o projeto 
estão concebidos nos seguintes têrmos: 

Art. 1º É concedida aposentadoria ordinária 
em caráter especial aos ferroviários e demais 
trabalhadores a que se refere a art. 1º do Decreto 
nº 20.465, de 1º de outubro de 1931, admitidos 
no serviço antes da vigência dêste decreto, nas 
seguintes bases: a) aos trinta e cinco (35) anos 
de serviço, com salário integral; b) aos trinta anos 
de serviço com 80% (oitenta por cento) do 
salário. 

Art. 2º É assegurado idêntico benefício aos 
ferroviários e demais trabalhadores mencionados no 
artigo anterior, admitidos ao serviço após a vigência 
do Decreto nº 20.405 e com o mínimo de cinqüenta e 
cinco (55) anos de idade. 

Como se percebe pela leitura dos dois 
artigos acima citados e transcritos, criou-se, em 
relação às bases ou requisitos para a concessão 
 

da aposentadoria, um tratamento desigual e injusto 
entre os trabalhadores admitidos ao serviço antes de 
outubro de 1931 e os que entraram posteriormente. 

Para os primeiros, os benefícios da aposentadoria 
são concedidos e calculados em função do tempo 
profissional ou de serviço do trabalhador; para os 
segundos, exige-se o tempo de serviço e mais a idade. 

Pondo têrmo à desigualdade, realmente 
incompatível com o espírito da Constituição da 
República, o projeto, enquanto suprime o art. 2º, que 
transcrevemos acima, dá ao 1º a seguinte redação: 

"É concedida a aposentadoria ordinária, em 
caráter especial, aos ferroviários e mais trabalhadores 
a que se refere o art. 1º do Decreto nº 20.465, de 1º 
de outubro de 1931, nas seguintes bases: 

a) aos trinta e cinco anos de serviço, com 
salário integral; 

b) aos trinta anos de serviço, com oitenta por 
cento do salário". 

Isso posto, consideramos o Projeto de Lei 1.025-
B, de 1956, em plena harmonia com a Constituição da 
República, cujos arts. 141, § 1º e 157 são a base e a 
razão de ser da proposição em causa. 

O projeto é, assim, constitucional e 
conveniente. 

Sala das Comissões, em 11 de abril de 1958. 
– Lourival Fontes, Presidente. – Argemiro de 
Figueiredo, Relator – Lineu Prestes. – Gilberto 
Marinho. – Gaspar Velloso. – João Villasbôas. – Rui 
Palmeira. – Attílio Vivacqua. 

 
Nº 456, de 1958 

 
Da Comissão de Serviço Público, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 1958. 
 
Relator: Sr. Caiado de Castro. 
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O presente projeto tem por objetivo alterar o 

disposto no art. 1º e revogar o art. 2º da Lei nº 593, 
de 24 de outubro de 1948, que versa sôbre a 
concessão de aposentadoria para os trabalhadores 
ferroviários, aos trinta, e trinta e cinco anos de 
serviço. 

A alteração que se quer introduzir assenta no 
fato de não se justificar a desigualdade de 
tratamento que a Lei nº 593, de 1948, estabelece, 
excluindo de seus benefícios, os trabalhadores 
admitidos ao serviço, antes de sua vigência (art. 1º in 
fine). 

Prescreve o art. 1º da Lei nº 593, de 24 de 
dezembro de 1948: 

"Art. 1º É concedida aposentadoria ordinária 
em caráter especial aos ferroviários e demais 
trabalhadores a que se refere o art. 1º do Decreto nº 
20.465, de 1º de outubro de 1931, admitidos ao 
serviço antes da vigência dêste decreto, nas 
seguintes bases: 

a) aos trinta e cinco (35) anos de serviço com 
salário integral; 

b) aos trinta (30) anos de serviço com 80% 
(oitenta por cento) do salário. 

Determina, todavia, o art. 2º do citado preceito 
legal, que aos trabalhadores admitidos ao serviço, 
após a vigência do Decreto nº 20.465, de 1º de 
outubro de 1931, é assegurado idêntico benefício 
desde que contem 55 anos de idade. 

Reza o art. 2º da Lei nº 593, de 1948: 
"Art. 2º É assegurado idêntico benefício aos 

ferroviários e demais trabalhadores, mencionados no 
artigo anterior, admitidos ao serviço após a vigência 
do Decreto nº 20.465, de 1º de outubro de 1931, e 
com o mínimo de cinqüenta e cinco (55) anos de 
idade. 

Desde logo se evidencia a disparidade de 
tratamento para uma mesma classe de trabalhadores 
sujeita a regimes diferentes, no que concerne a um 
direito básico como é o da aposentadoria. 

Assim, embora a matéria constante do 
presente projeto não se enquadre, no âmbito de 
apreciação desta Comissão, não deixamos de dar-
lhe a nossa aprovação. 

Sala das Comissões, em 22 de maio de 1958. 
– Prisco dos Santos, Presidente. – Caiado de Castro, 
Relator – Gilberto Marinho. – Ary Vianna. – Nelson 
Firmo. – Mem de Sá, abstêm-se de votar a 
conclusão, por entender, como assinala o parecer, 
que a matéria escapa à competência, da Comissão 
de Serviço Público. 

 
Nº 457, de 1958 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de 

Lei nº 23, de 1958. 
 
Relator: Sr. Othon Mäder. 
O projeto em questão modifica o art. 1º e 

regova o art. 2º, da Lei nº 593, de 24 de outubro de 
1948, que restaura a aposentadoria para os 
ferroviários aos trinta e cinco anos de serviço e dá 
outras providências. 

O assunto já se acha solucionado pela Lei nº 
3.385-A, de 13 de maio de 1958, que determinou a 
aposentadoria de todos os trabalhadores com 55 
anos de idade e 30 de serviço. 

Reza êsse diploma legal no seu artigo 1º: 
"Art. 1º – São estendidos aos segurados de 

todos os Institutos de Previdência Social os 
benefícios do art. 3º e demais parágrafos da Lei nº 
3.322, de 26 de novembro de 1957". 
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Assim, toma-se inócuo o projeto em tela, 

motivo pior que opinamos pela sua rejeição. 
Sala das Sessões, em 14 de novembro de 

1958. – Lima Guimarães, Presidente em exercício. – 
Othon Mäder, Relator. – Parsifal Barroso. – Ary 
Vianna. – Juracy Magalhães. – Lameira Bittencourt. 
– Lino de Mattos. – Paulo Fernandes. – Gaspar 
Velloso. – Mathias Olympio. 

 
PARECER 

Nº 458, DE 1958 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei nº 51, de 1958, da Câmara, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Viação, crédito 
especial para construção de prédio próprio de agência 
postal telegráfica em Capanema, Estado do Pará. 

 
Relator: Sr. Othon Mäder  
O projeto visa à autorização de crédito 

especial, a ser aberto pelo Ministério da Viação e 
Obras Públicas, na importância de Cruzeiros 
2.000.000,00 para construção de prédio próprio para 
a Agência Postal Telegráfìca, na cidade de 
Capanema, Estado do Pará. 

A cidade de Capanema, no Estado do Pará, 
situada à margem da Estrada de Ferro de Bragança, 
em zona densamente povoada, e em município de 
grande progresso agrícola, comercial e industrial, 
está exigindo a instalação de seus serviços postais e 
telegráficos à altura de seu desenvolvimento. 

Somos portanto, pela aprovarão do projeto. 
Sala das Sessões em 14 de novembro  

de 1958 – Lima Guimarães, Presidente em 
exercício. – Othon Mäder, Relator. – Daniel 
 

Krieger. – Ary Vianna. – Parsifal Barroso. – Lameira 
Bittencourt. – Mathias Olympio. – Juracy Magalhães. 
– Lino de Mattos. 

 
PARECERES 

NS. 459 E 460, DE 1958 
 

Nº 459 de 1958 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o projeto de lei da Câmara nº 117, de 1958, que 
concede a auxílio de Cr$ 800.000,00 à Casa do 
Estudante do Brasil para amortização de sua dívida 
com o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 
Comerciários. 

 
Relator Sr. Ruy Carneiro. 
Pelo projeto em exame fica a Poder Executivo 

autorizado a abrir, pelo Ministério da Educação e 
Cultura, o crédito especial de Cr$ 800.000,00 
(oitocentos mil cruzeiros). Tal importância, em favor 
da Casa do Estudante do Brasil, se destina à 
amortização de sua dívida para com o Instituto dos 
Comerciários, dívida essa remanescente de 
empréstimo hipotecário contraído para construção da 
sede própria. 

2. A. proposição não infringe qualquer preceito 
constitucional, podendo, sob êsse aspecto, merecer 
a aprovação dêste órgão técnico. A douta Comissão 
de Finanças opinará no mérito. 

Sala das Comissões, em 9 de julho de 1958. – 
Lourival Fontes, Presidente. – Ruy Carneiro, Relator. 
– Benedicto Valladares. – Lima Guimarães. – 
Gilberto Marinho. – Argemiro de Figueiredo. – 
Lameira Bittencourt. 
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Nº 460, de 1958 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara, nº 117, de 1958. 
 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 
O projeto em questão visa a facilitar à Casa do 

Estudante do Brasil a liquidação de seu débito no 
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 
Comerciários, mediante abertura de crédito especial 
no montante de Cr$ 800.000,00 (oitocentos mil 
cruzeiros). 

A Casa do Estudante do Brasil é entidade que 
presta relevantes serviços à classe estudantil. É do 
domínio público o conhecimento das múltiplas 
atividades assistenciais a que se dedica quer no 
âmbito do serviço social, quer no intercâmbio e da 
cultura. 

O projeto dispõe, no seu art. 2º que a entidade 
beneficiária deverá prestar contas de importância 
recebida dentro em sessenta (60) dias, a partir do 
pagamento, ressalva suficiente a garantir a finalidade 
do crédito. 

Tratando-se, porém, de projeto que data de 
1956, o tempo decorrido exige maior latitude na 
aplicação do crédito, desde que, mantido o art. 2º, 
fique assegurada ao Ministério da Educação e 
Cultura a competência fiscal. 

Somos, portanto, pela aprovação do Projeto, 
sugerindo a seguinte: 

 
EMENDA 

 
Art. 1º................................................................. 
Parágrafo único. A importância a que se 

refere êste artigo será empregada, pela entidade 
beneficiária, na amortização de sua dívida  
com o Instituto de Aposentadoria e Pensões  
dos Comerciários (IAPC) e na solução de 
 

outros compromissos contraídos em favor da classe 
estudantil. 

Sala das Sessões, em 14 de novembro de 
1958. – Lima Guimarães, Presidente em exercício. – 
Daniel Krieger, Relator. – Gaspar Velloso. – Lameira 
Bittencourt. – Paulo Fernandes. – Lino de Mattos. – 
Mathias Olympio. 

 
PARECER 

Nº 461, DE 1958 
 

Redação Final das emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 147, de 1958. 

 
Relator: Sr. Públio de Mello. 
A Comissão apresenta a Redação final (fl. 

anexa) das emendas do Senado ao Projeto de Lei nº 
147, de 1958, de iniciativa da Câmara dos 
Deputados. 

Sala das Comissões, em 17 de novembro de 
1958. – Ezechias da Rocha, Presidente. – Públio de 
Mello, Relator. – Rui Palmeira. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 461, DE 1958 
 

Redação Final das emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 147, de 1958 que eleva 
à Primeira Categoria os Tribunais Regionais do 
Trabalho das Terceira, Quinta e Sexta Regiões; cria 
Juntas de Conciliação e Julgamento, e dá outras 
providencias. 

 
Ao Projeto (Requerimentos ns. 424 e 425, de 

1958). 
1) Suprima-se o art. 13 do projeto. 
2) Suprima-se o art. 14 do projeto. 
3) Altere-se a numeração de artigos 

subseqüentes. 
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PARECER 
Nº 462, DE 1958 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de 

Lei nº 190, de 1957, da Câmara, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir crédito especial para 
pagamento de abono aos servidores da Estrada de 
Ferro Tocantins. 

 
Relator: Sr. Othon Mäder. 
O presente Projeto autoriza o Poder Executivo 

a abrir 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 abono foi concedido aos servidores ex-vi da 
Lei nº 974, de 17 de dezembro de 1949 e, embora 
aquela ferrovia passasse a ser administrada pela 
Fundação Brasil Central, tiveram ressalvados todos 
os seus direitos, o que motivou a Mensagem do 
Poder Executivo ao Congresso Nacional solicitando 
a abertura de crédito especial. 

Somos, por isso, pela aprovação do projeto. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 

1958. – Lima Guimarães, Presidente em exercício. – 
Othon Mäder, Relator. – Parsifal Barroso. – Ari 
Vianna. – Juracy Magalhães. – Lino de Mattos. – 
Paulo Fernandes. – Gaspar Velloso. – Lameira 
Bittencourt. – Mathias Olympio. 

 
PARECER 

Nº 463, DE 1958 
 

Da Comissão de Constituição e Justiça 
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 15, de 
1957, que mantém a decisão do Tribunal de 
Contas denegatória de registro do têrmo adi- 
 

tivo do contrato celebrado entre a Diretoria de 
Hidrografia e Naveção e Hans Bruno Herbert 
Kaule. 

 
Relator: Sr. Lineu Prestes. 
Em sessão de 29 de março de 1955, o Egrégio 

Tribunal de Contas da União resolveu negar registro 
ao têrmo aditivo ao contrato celebrado, em 22 de 
junho de 1954, entre a Diretoria de Hidrografia e 
Navegação, do Ministério da Marinha e o Sr. Hans 
Herbert Kaule, para desempenhar a função de 
técnico em eletrônica. 

Referido aditivo tinha como objetivo assegurar 
àquele contratado o abono de emergência de que 
trata a Lei nº 1.765, de 18 de dezembro de 1952, a 
partir de 1º de janeiro de 1955. 

O decisório daquela Côrte de Contas baseou-
se no fato de o aludido têrmo aditivo consignar o 
abono contràriamente ao que dispõe a Lei nº 2.412, 
de 1º de fevereiro de 1955. 

Dessa decisão, não houve recurso do órgão 
administrativo interessado, razão por que o 
Tribunal de Contas, ratificando o seu julgado, 
remeteu o processo ao Congresso Nacional em 
obediência ao art. 77, § 1º, da Constituição 
Federal. 

A Câmara dos Deputados, acolhendo as 
razões do mesmo Tribunal, manteve a decisão 
denegatória, nos têrmos do presente projeto de 
Decreto Legislativo. 

Diante do exposto e tendo em vista aquelas 
mesmas razões aceitas pela Câmara dos 
Deputados, opinamos pela aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, em 14 de maio de 1958. 
– Lourival Fontes, Presidente. – Lineu Prestes, 
Relator. – Lima Guimarães. – Daniel Krieger. – Ruy 
Carneiro. – João Villasbôas. – Gilberto Marinho. 
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PARECER 
Nº 464, DE 1958 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 15, de 1957, que mantém a 
decisão do Tribunal de Contas denegatória de 
registro ao têrmo aditivo do contrato celebrado entre 
a Diretoria de Hidrografia e Navegação e Hans Bruno 
Herbert Kaule. 

 
Relator: Sr. Othon Mäder. 
O projeto do Decreto Legislativo ora em 

discussão, mantendo decisório do Tribunal de 
Contas, denega registro ao têrmo aditivo ao contrato 
celebrado entre a Diretoria de Hidrografia e 
Navegação do Ministério da Marinha e Hans Bruno 
Herbert Kaule, técnico em eletrônica. 

Tinha por fim êsse aditivo assegurar ao 
contrato o abono de emergência estipulado na lei nº  
1.765, de 18 de dezembro de 1952, a partir de 1º de 
janeiro de 1955. 

A sentença daquela Côrte baseou-se no fato 
de o aditivo contrariar o disposto na Lei nº 2.412, de 
1º de fevereiro de 1955. Dessa decisão, não houve 
recurso do órgão administrativo interessado, daí ter o 
Tribunal de Contas remetido o processo ao 
Congresso Nacional, em obediência ao artigo 77, § 
1º da Constituição Federal. 

A decisão do Tribunal de Contas foi mantida pela 
Câmara dos Deputados e mereceu parecer favorável 
da Comissão de Constituição e Justiça desta Casa. 

Diante do exposto e por nos parecerem bem 
fundamentadas suas razões, subscrevêmo-las, 
opinando pela aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, em 14 de novembro de 
1958. – Lima Guimarães, Presidente em exercício. 

– Othon Mäder, Relator. – Daniel Krieger. – Gaspar 
Velloso. – Lameira Bittencourt. – Paulo Fernandes. – 
Juracy Magalhães. – Lino de Mattos. – Mathias 
Olympio. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
Expediente, em que figuraram os subanexos 
orçamentários referentes aos Ministérios: 

Da Educação e Cultura (4.14); 
da Justiça e Negócios Interiores (4.17); 
da Saúde (4.20) e 
da Viação e Obras Públicas (4.22). 
Já tendo sido distribuídos os respectivos 

avulsos, a matéria fica sôbre a mesa, pelo prazo de 
três sessões, a partir da que se seguir à presente, 
para recebimento de emendas, na forma do disposto 
no art. 167 do Regimento. 

Continua a hora do Expediente. 
Não há orador inscrito. (Pausa). 
Passa-se à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
O Sr. Apolônio Salles deixa a cadeira da 

Presidência, assumindo-a o Sr. Domingos Vellasco. 
Votação, em discussão única, do Projeto de 

Lei da Câmara nº 143, de 1958 – Orçamento – que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União, para o 
exercício financeiro de 1959 – 4.12 – Ministério da 
Aeronáutica, tendo Pareceres da Comissão de 
Finanças, sob nº 430, de 1958, favorável ao projeto, 
às Emendas ns. 1 a 62 e oferecendo novas 
Emendas de ns. 63-C a 67-C; e nº 445 de 1958, 
favorável às emendas de Plenário. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação as 

Emendas ns. 1 a 84. 
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Os Srs. Senadores que aprovam as 

emendas, queiram permanecer sentados  
(Pausa). 

Estão aprovadas. 
São as seguintes as emendas aprovadas. 

 
EMENDA Nº 1 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2) Para construção, instalação, melhoramento, 

ampliação e equipamentos de campos de pouso  
etc. 

04) – Amazonas. 
Onde se diz: Cr$ 1.662.500,00. 
Diga-se: 
Bôca do Acre e Fonte Boa – Cr$ 1.662.500,00. 

 
EMENDA Nº 2 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
6) Diretamente em convênio com o  

D.N.E.R., ou outro órgão do Govêrno Federal  
etc. 

Acrescente-se: 
Caldas de Cipó – Cr$ 8.000.000,00. 

 
EMENDA Nº 3 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
6) – Diretamente em convênio com o  

D.N.E.R., ou outro órgão do Govêrno Federal  
etc. 

Acrescente-se: 
Itabina – Cr$ 10.000.000,00. 

EMENDA Nº 4 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2) Para construção etc. 
06 – Ceará. 
Acrescente-se: 
Crato Cr$ 500.000,00. 

 
EMENDA Nº 5 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.6.05 – Diversos. 
06 – Ceará. 
Acrescente-se: 
Aracati. 
 

EMENDA Nº 6 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
1 – Para construção, instalação melhoramentos, 

ampliação e equipamentos de campos de pouso em 
cooperação com o DNER ou outro órgão do Govêrno 
da União, ou com as Prefeituras Municipais. 

06 – Ceará. 
Altere-se assim: 
 

  Cr$ 
1 –  Acopiara....................................... 200.000,00 
2 –  Cariré........................................... 200.000,00 
3 –  Aracati.......................................... 300.000,00 
4 –  Ibiapina........................................ 300.000,00 
6 –  Ipueiras........................................ 200.000,00 
7 –  Itapipoca...................................... 200.000,00 
8 –  Marco........................................... 150.000,00 
9 –  Mauriti.......................................... 200.000,00 

10 –  Morada Nova............................... 200.000,00 
11 –  Monsenhor Tabosa...................... 150.000,00 
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  Cr$ 
   
12 – Nova Russas ......................... 200.000,00 
13 –  Russas................................... 200.000,00 
14 –  Santa Quitéria ....................... 250.000,00 
15 –  Santana do Cariri................... 150.000,00 
16 –  Senador Pompeu .................. 200.000,00 
17 –  Uruoca (Distrito de Granja).... 150.00000 
18 –  Viçosa.................................... 300.000,00 
19 –  Várzea Alegre........................ 300.000,00 
 Total....................................... 4.100.000,00 

 
EMENDA Nº 7 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos, ampliação e 
equipamentos dos aeroportos civis em convênio com 
o DNER, ou em cooperação com as Prefeituras 
Municipais nas seguintes localidades: 

06 – Ceará. 
Acrescente-se: 
Várzea Alegre – Cr$ 500.000,00. 
 

EMENDA Nº 8 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de  

pouso, instalações, melhoramentos, ampliação, 
equipamento etc. 

06 – Ceará. 
Inclua-se: 
Camocim – Cr$ 500.000,00. 
 

EMENDA Nº 9 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.6.05 – Diversos. 

2 – Para construção de campos de pouso, 
instalações, melhoramentos, ampliação e 
equipamentos dos aeroportos civis em convênio com 
o DNER, ou em cooperação com as Prefeituras 
Municipais nas seguintes localidades: 

06 – Ceará. 
Acrescente-se: 
Tauá (Município de Tauá) – Cr$ 500.000,00. 
 

EMENDA Nº 10 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
06 – Ceará. 
Acrescente-se: 
Campo de pouso do Município de Várzea 

Grande – Cr$ 500.000,00. 
 

EMENDA Nº 11 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
Redija-se: 
Diretamente ou em convênio com o DNER, ou 

outro órgão do Govêrno Federal, do Estado ou 
Município, exclusive para casas residenciais, sendo 
Cr$ 2.000.000 00, para Aracati – Cr$ 
290.000.000,00. 

 
EMENDA Nº 12 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
06 – Ceará. 
Acrescente-se: 
Aracati – Cr$ 1.000.000,00. 
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EMENDA Nº 13 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
6) Diretamente, em convênio com o DNER ou 

outro órgão do Govêrno Federal, ou colaboração 
com o Estado etc. 

Onde se diz: 
Fortaleza – Cr$ 10.000.000,00 
Diga-se: 
Fortaleza – Cr$ 20.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 14 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
5) Diretamente, em convênio com o DNER ou 

outro órgão do Govêrno Federal, com o Estado ou a 
Prefeitura, a construção de pistas de terra etc. 

06 – Ceará. 
Onde se diz: 
Cr$ 4.000.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 8.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 15 
 
4.0.00 – investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
5) Diretamente, em convênio cem o DNER ou 

outro órgão do Govêrno Federal, com o Estado ou a 
Prefeitura a construção de pistas de terra etc. 

06 – Ceará. 
Onde se diz: Cariri. 
Diga-se: Joàzeiro. 

EMENDA Nº 16 
 

07.04.02 – Divisão de Orçamento. 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.1.01 – Auxílios. 
7) Outras entidades (mediante convênio). 
Inclua-se: 
Clube de Planadores do Distrito Federal – Cr$ 

1.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 17 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.04 – Reparos adaptações etc. 
Inclua-se: 
1) Para ampliação e adaptação na Escola de 

Aeronáutica de Campo dos Afonsos – Cruzeiros 
8.000.000,00. 

 
EMENDA Nº 18 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
5) Diretamente, em convênio com o DNER ou 

outro órgão do Govêrno Federal com o Estado ou a 
Prefeitura a construção de pistas de terra etc. 

8) Espírito Santo. 
Onde se diz: 
São Mateus – Cr$ 2.000.000,00. 
Diga-se: 
São Mateus – Cr$ 3.000.000,00. 
Inclua-se: 
Baixo Guandu-Aimorés – Cr$ 1.000.000,00. 
Alegre – Cr$ 1.000.000,00. 
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EMENDA Nº 19 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
5) Diretamente, em convênio com o DNER ou 

outro órgão do Govêrno Federal, com o Estado ou a 
Prefeitura a, construção de pistas de terra etc. 

10 – Goiás. 
Para construção do Aeroporto de Iassiara, 

Município de Posse: – Cr$ 600.000,00. 
 

EMENDA Nº 20 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
5) Diretamente em convênio com o DNER 

ou outro órgão do Govêrno Federal com o Estado 
ou a Prefeitura a construção de pistas de terra 
etc. 

10 – Goiás. 
Campo de Pouso de Anicuns – Cr$ 

500.000,00. 
 

EMENDA Nº 21 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e Inalações. 
4.2.10 – Instalações e equipamentos para 

obras. 
Para equipamento e instalação do campo de 

pouso de Vargem Linda – Distrito de Piacatuba – 
Município de Leopoldina: Cruzeiros 1.000.000,00 
(um milhão de cruzeiros. 

Para pagamento da pista e concretagem da 
mesma pista – Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de 
cruzeiros). 

EMENDA Nº 22 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
Inclua-se: 
"São Borja– Cr$ 20.000,00". 
 

EMENDA Nº 23 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
1 – Para prosseguimento das obras  

de ampliação da Escola Preparatória de Cadetes  
da Aeronáutica de Barbacena – Cruzeiros 
10.000.000,00. 

 
EMENDA Nº 24 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
5) Diretamente, em convênio com o DNER ou 

outro órgão do Govêrno Federal, com o Estado ou a 
Prefeitura a construção de pistas de terra etc. 

18 – Piauí. 
Onde se diz Floriano, Gilbués, Picos, São 

Raimundo Nonato – Cr$ 3.000.000,00. 
Diga-se: 
Floriano – Gilbués – Picos – São Raimundo 

Nonato – Monsenhor Hipólito – Fronteira – Pio IX e 
Itainópolis – Cruzeiros 5.000.000,00. 

 
EMENDA Nº 25 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e  

conclusão de obras. 
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5) Diretamente, em convênio com o DNER ou 
outro órgão do Govêrno Federal, com o Estado ou a 
Prefeitura a construção de pistas de terra etc. 

18 – Piauí. 
Inclua-se: 
a) Teresina – Cr$ 50.000,00. 
b) Parnaíba – Cr$ 50.000,00. 
 

EMENDA Nº 26 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2) Para construção instalação, melhoramentos 

etc. 
22 – Rio Grande do Sul. 
Diga-se: Cr$ 3.000.000,00. 
Diga-se: Cr$ 3.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 27 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
5) Diretamente, em convênio com o DNER ou 

outro órgão do, Govêrno Federal, com o Estado ou a 
Prefeitura a construção de pistas de terra etc. 

22) Rio Grande do Sul. 
Onde se diz: Cr$ 6.000.000,00. 
Diga-se: Cr$ 8.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 28 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
6) Diretamente, em convênio com o DNER ou 

outro órgão do Govêrno Federal, ou colaboração 
com o Estado etc. 

Inclua-se: 
Caxias do Sul Cr$ 10.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 29 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2) Para construção, instalação, 

melhoramentos, ampliação e equipamentos de 
campos de pouso. 

23 – Rondônia. 
Onde se diz: 
Campos de Pouso Cr$ 200.000,00 
Diga-se: Campos de Pouso – Cr$ 

5.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 30 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
5) Diretamente, em convênio com o DNER 

ou outro órgão do Govêrno Federal, com o 
Estado ou a Prefeitura a construção de pistas de 
terra etc. 

23 – Rondônia. 
Inclua-se: 
Construção do campo de pouso em  

Pedras Negras (Alto Guaporé) – Cr$ 
2.000.000,00. 

 
EMENDA Nº 31 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e  

conclusão de obras. 
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5) Diretamente, em convênio com o Estado ou 
a Prefeitura a construção de pistas de terra etc. 

23 – Rondônia. 
Inclua-se: 
Para pavimentação da pista do aeroporto de 

Pôrto Velho – Cr$ 3.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 32 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
6) Diretamente, em convênio com o DNER, ou 

outro órgão etc. 
  Cr$ 
   
1. Gaspar – Sta. Catarina........... 5.000.000.00 
2. Rio do Sul – Sta. Catarina...... 5.000.000,00 
3. Joaçaba – Sta. Catarina......... 10.000.000,00 
  20.000.000,00 

 
EMENDA Nº 33 

 
2.0.00 – Transferências. 
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 DNER, 
outro órgão do Govêrno Federal, do Estado ou com 
as Prefeituras Municipais. 

24) Santa Catarina. 
Para prosseguimento das obras do aeroporto, 

de Campos Novos, em cooperação com a Prefeitura 
Municipal – Cr$ 1.000.000,00. 

Para melhoramentos e ampliação do aeroporto 
de Joinville, em cooperação com a Prefeitura 
Municipal – Cr$ 2.000.000,00. 

EMENDA Nº 34 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
5) Diretamente, em convênio com o DNER ou 

outra órgão do Govêrno Federal ou em colaboração 
com o Estado a ampliação e pavimentação de pistas, 
pátios construção de estação de passageiros e obras 
de acesso aos aeroportos. 

24) Santa Catarina. 
Florianópolis – em cooperação com o Govêrno 

do Estado, para obras de acesso ao aeroporto – Cr$ 
5.000.000,00. 

 
EMENDA Nº 35 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
6.) Diretamente em convênio com o DNER ou 

outro órgão do Govêrno Federal, ou colaboração 
com o Estado etc. 

24) São Paulo. 
Inclua-se: 
Aeroporto de Andradina – Cr$ 5.000.000,00. 
 

EMEMDA Nº 36 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
1 – Diretamente. 
Inclua-se: para asfaltamento do campo de 

pouso de São José dos Campos, Estado de São 
Paulo – Cr$ 10.000.000,00. 
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EMENDA Nº 37 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
1) Diretamente etc. 
Inclua-se: Para conclusão das obras da 

Estação do Aeroporto de Congonhas, São Paulo – 
Cruzeiros 50.000.000,00. 

 
EMENDA Nº 38 

 
3.0.00 – Desenv. Econ. e Social. 
3.1.00 – Serv. Reg. Esp. Finac. 
3.1.17 – Acordos. 
Inclua-se: Fundação Santos Dumont, S. Paulo 

– Cr$ 20.000.0000,00. 
 

EMENDA Nº 39 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
Inclua-se: Aeroportos de estâncias 

hidrominerais – Cruzeiros 20.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 40 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
1) Diretamente. 
Inclua-se: 
Bauru – Cr$ 10.000.000,00. 
Ourinho – Cr$ 8.000.000,00. 
Lins – Cr$ 8.000.000,00. 
Marília – Cr$ 9.000.000.00. 
Catanduva – Cr$ 9.000.000,00. 
Lindóia – Cr$ 10.000.000,00. 
Franca – Cr$ 9.000.000,00. 
Barretos – Cr$ 10.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 41 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de consumo e de transformação. 

1.3.13 – Vestuários, uniformes, 
equipamentos e acessórios: roupa de cama, 
mesa e banho. 

Aumentar de Cr$ 150.000.000,00 para Cr$ 
250.000.000,00. 

 
EMENDA Nº 42 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento conclusão de 

obras. 
7) Diretamente em convênio etc. 
26) Sergipe. 
Inclua-se: 
Estância, em convênio com a Prefeitura 

Municipal – Cruzeiros 2.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 43 
 

2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.1.00 – Auxílio e Subvencões. 
2.1.03 – Subvenções Extraordinárias. 
16 – Paraná. 
Acrescente-se: 
5) Acro-Clube da Lapa, Estado do Paraná – 

Cr$ 200.000,00. 
 

EMENDA Nº 44 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
Inclua-se: 
7) Para construção do aeroporto entre as 

cidades de Apucarana e Arapongas, no Estado do 
Paraná – Cr$ 10.000.000,00. 

 
EMENDA Nº 45 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
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4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 
obras. 

Diretamente, em convênio ou em 
colaboração com a Prefeitura, o encascalhamento 
da pista da terra, estação de passageiros e obras 
de acesso: 

Alagoas: 
Viçosa – Cr$ 1.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 46 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
Para prosseguimento das obras já iniciadas de 

campos de pouso em cooperacão com as 
Prefeituras. 

Viçosa – Cr$ 800.000,00. 
 

EMENDA Nº 47 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
6) Diretamente em convênio com o DNER, 

ou outro órgão do Govêrno Federal, ou 
colaboração com o Estado, a ampliação e 
pavimentação de pistas, pátios, construção da 
estação de passageiros e obras de acesso dos 
seguintes aeroportos: 

Inclua-se: 
Penedo – Cr$ 10.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 48 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações. 
4.2.10 – Instalações e equipamentos. 
2 – Para instalações elétricas etc. 

Inclua-se: 
Para equipamento de energia elétrica do 

Aeroporto de Manaus – Cr$ 5.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 49 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.1.05 – Diversos. 
08 – Espírito Santo. 
Inclua-se: 
Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim, Trindade 

(Município de Alegre), Mucuri e Mantenópolis, 
elevando-se a verba para Cruzeiros 3.000.000,00. 

 
EMENDA Nº 50 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
5) Diretamente em convênio com o DNER ou 

outro órgão do Govêrno Federal, com o Estado ou a 
Prefeitura, a construção de pistas de terra etc. 

08 – Espírito Santo. 
Inclua-se: 
 

EMENDA Nº 51 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
6) Diretamente em convênio com o DNER ou 

outro órgão do Govêrno Federal, ou colaboração 
com o Estado, a ampliação e pavimentação de 
pistas, pátios, construção de estação de passageiros 
e obras de acesso dos seguintes aeroportos: 

Onde se diz: 
Anápolis Cr$ 10.000:000,00. 
Diga-se: 
Anápolls – Cr$ 20.000.000,00 
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EMENDA Nº 52 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2) Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos, ampliação, 
equipamentos etc. 

02) Alagoas. 
Campos de Pouso de: 
Traipu – Cr$ 300.000.00. 
Anadia – Cr$ 300.000,00. 
São Miguel dos Campos – Cruzeiros 300.000 00. 
Viçosa – Cr$ 300.000,00. 
União dos Palmares – Cruzeiros 300.000.00. 
São José da Lage – Cruzeiros 300.000,00. 
 

EMENDA Nº 53 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.1.01 – Diversos. 
10 – Goiás. 
Acrescente-se: 
Canal de São Simão (Mateira); e Cachoeira 

Alta. 
 

EMENDA Nº 54 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
5) Diretamente em convênio com o DNER ou 

outro órgão do Govêrno Federal, ou colaboração 
com o Estado, a ampliacão e pavimentação de 
pistas, pátios, construção de estação de passageiros 
e obras de acesso dos seguintes aeroportos: 

Acrescente-se: 
Rio Verde – Cr$ 5.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 55 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras.  
5) Diretamente em convênio com o DNER ou 

outro órgão do, Govêrno Federal, com o Estado ou a 
Prefeitura, a construção de pistas de terra etc. 

10 – Goiás. 
Acrescente-se: 
Canal de São Francisco (Madeira) e 

Cachoeira. 
Alta – Cr$ 1.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 56 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
6) Diretamente, em convênio com o DNER ou 

outro órgão do Govêrno Federal, ou colaboração 
com o Estado, a ampliação etc. 

Inclua-se: 
Palmares-Maceió – Cruzeiros 5.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 57 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
5) Diretamente, em convênio com o DNER ou 

outro órgão do Govêrno Federal, com o Estado ou a 
Prefeitura, a construção de pistas de terra etc. 

16) Paraná. 
Inclua-se: 
1) Santo Antônio da Platina. 
2) Campo do Mourão. 
3) Apucarana. 
4) Pato Branco. 
5) Clevelândia. 
6) Cruzeiro do Oeste. 
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EMENDA Nº 58 
 
1 – Reduzam-se em dez por cento (10%) as 

seguintes dotações: 
a) 1.3.00 – Material de Consumo e 

Transformação. 
Onde se lê: Cr$ 1.045.222.000,00. 
Leia-se: Cr$ 940.699.800,00. 
b) 1.4.00 – Material Permanente. 
Onde se lê: Cr$ 159.550.000,00. 
Leia-se: Cr$ 143.595.000.00. 
c) 1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
Onde se lê: Cr$ 158.220.000,00. 
Leia-se: Cr$ 142.398.000,00. 
a) 1.6.00 – Encargos Diversos. 
Onde se lê: Cr$ 397.100.000,00. 
Leia-se: Cr$ 357.390.000,00. 
e) 3.1.00 – Serviços em Regime Especial de 

Financiamento. 
Onde se lê: Cr$ 455.000.000,00. 
Leia-se: Cr$ 409.500.000,00. 
f) 4.1.00– Obras. 
Onde se lê: Cr$ 900.850.000,00. 
Leia-se: Cr$ 810.765.000,00. 
g) 4.2.00 – Equipamento e instalações. 
Onde se lê: Cr$ 629.000.00-0,00. 
Leia-se: Cr$ 556.100.000,00. 
2 – Acrescente-se: 
Consignação 2.6.00 – Transferências 

Diversas. 
Subconsignação 2.6.05 – Diversos. 

3) Para construção, instalação, equipamentos 
de uma rêde nacional de aeroportos de 1º classe, 
aptos para atenderem em 1960 ao advento da era do 
jacto, mediante ampliação e melhoramentos dos 
existentes e em construção de novos – Cr$ 
374.174.200,00. 

 
EMENDA Nº 59 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
5) Diretamente, em convênio com o DNER ou 

outro órgão do Govêrno Federal, com o Estado ou a 
Prefeitura, a construção de pistas de terra etc. 

13 – Minas Gerais. 
Acrescente-se: 
Viçosa: Cr$ 500.000,00. 
 

EMENDA Nº 60 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
5) Diretamente, em convênio com o DNER ou 

outro órgão do Govêrno Federal, com o Estado ou a 
Prefeitura a construção de pistas de terra etc. 

05 – Bahia. 
Acrescente-se: 
Construção de um campo de pouso em 

Ubaitaba – Cruzeiros 1.500.000,00. 
 

EMENDA Nº 61 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
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5) Diretamente, em convênio com o DNER ou 
outro órgão do Govêrno Federal, com o Estado ou a 
Prefeitura, a construção de pistas de terra etc. 

14 – Pará. 
Abaetetuba, Acará, Moju, Alenquer, Cametá, 

Capanema, Igarapé-açu, Salinópolis e Curuçá – Cr$ 
4.000.000,00. 

 
EMENDA Nº 62 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
Acrescente-se: 
Ligação telefônica entre a Base Aérea de 

Salvador e a Capital, em colaboração com a 
companhia mista fundada sob os auspícios do 
Estado para o sistema telefônico, cujas ações 
poderão ser tomadas pela União – Cr$ 5.000.000,00. 

 
EMENDA Nº 63-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.19 – Despesas gerais com a defesa 

nacional. 
5) Despesas de qualquer natureza e 

proveniência com o fundamento do Centro Técnico 
de Aeronáutica, inclusive remuneração de técnicos e 
professôres nacionais e estrangeiros. Aumente-se 
para Cruzeiros 155.000.000,00. 

 
EMENDA Nº 64-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.19 – Despesas com a defesa nacional. 
9) Despesas de qualquer natureza  

e proveniência com o funcionamento  
da Comissão de Estudos e Construção da  
nova Escola de Aeronáutica inclusive remunera- 
 

ção de técnicos, professôres nacionais e 
estrangeiros – Cruzeiros 50.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 65-C 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
Aumente-se para 300.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 66-C 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
Inclua-se onde couber: 
Prosseguimento das obras de construção da 

nova Escola de Aeronáutica em Pirassununga, 
Estado de São Paulo, inclusive residências e 
quartéis para Oficiais, Professôres, Sargentos. 
Praças e assemelhados – Cr$ 100.000.000,00. 

 
EMENDA Nº 67-C 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
3) Obras no Centro Técnico de Aeronaútica, 

São José dos Campos, exclusive aeroportos – 
Aumente-se para Cr$ 85.000.000,00. 

 
EMENDA Nº 68 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo e 

Transformação. 
1.2.10 – Matéria prima, etc. 
Cr$ 200.000.000,00 (duzentos milhões. 
Leia-se: 
Cr$ 240.000.000,00 (duzentos e  

quarenta milhões). 
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EMENDA Nº 69 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo e 

Transformação. 
1.3.04 – Combustíveis e Lubrificantes. 
Onde se lê: 
Cr$ 370.000.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 640.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 70 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo e 

Transformação. 
1.3.05 – Materiais e Acessórios de Máquinas 

etc. 
Onde se lê: 
Cr$ 140.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 168.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 71 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.4.00 – Material permanente. 
1.4.04 – Ferramentas e utensílios etc. 
Onde se lê: 
Cr$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões). 
Leia-se: 
Cr$ 50.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 72 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e InstaIações. 
4.2.07 – Aeronaves. 
Onde se diz: 
Cr$ 300.000.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 600.000.000,00. 

EMENDA Nº 73 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações. 
4.2.02 – Automóveis de passageiros. 
Onde se diz: 
Cr$ 1.000.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 50.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 74 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações. 
4.2.04 – Autocaminhões etc. 
Onde se diz: 
Cr$ 20.000.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 50.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 75 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.2.00 – Equipamentos e instalações. 
4.2.01 – Máquinas, motores.etc. 
Onde se diz: 
Cr$ 70.000.000,00 (setenta, milhões). 
Diga-se: 
Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões). 
 

EMENDA Nº 76 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 Prosseguimento e conclusão de obras. 
6) Diretamente, em convênio  

com o DNER ou outro órgão do 
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Govêrno Federal ou colaboração etc. 
18) Piuaí. 
Onde se diz: 
Teresina – Cr$ 15.000.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 25.000.000,00. 

 
EMENDA Nº 77 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.2.00 – Equipamentos e instalação de obras. 
7 – Diretamente em convênio etc. 
Inclua-se: 
Santos, Estado de São Paulo – Cr$ 

20.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 78 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
5) Diretamente em convênio com o DNER ou 

outro órgão do Govêrno Federal, com o Estado ou a 
Prefeitura, a construção de pistas de terra etc. 

26) – Sergipe. 
Inclua-se: 
Conclusão do campo de pouso de Simão Dias 

– Cr$ 500.000,00. 
 

EMENDA Nº 79 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
5) Diretamente em convênio com o DNER ou 

outro órgão do Govêrno Federal, com o Estado ou a 
Prefeitura, a construção de pistas de terra, etc. 

15 – Paraíba. 
Onde se diz: 
Cr$ 2.200.000,00. 
Diga-se: 
7.500.000,00. 
 

EMENDA Nº 80 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.06 – Diversos. 
2) – Para construção etc. 
15 – Paraíba. 
Onde se diz: 
Cr$ 1600.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 2.800.000,00. 
 

EMENDA Nº 81 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 –Transferências Diversas. 
2.6.06 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
10 – Goiás. 
Inclua-se: 
Pôrto Nacional – Tocantinópolis – Natividade – 

Pedro Afonso. 
 

EMENDA Nº 82 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.06 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
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10 – Goiás: 
Inclua-se: 
Goiás (antiga Capital) 
Cr$ 500.000,00. 
 

EMENDA Nº 83 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
Acrescente-se: 
Recife – Cr$ 10.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 84 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras 

nº 26. 
Pernambuco: 
Na cidade Altinho – Cruzeiros 1.500.000,00. 
Na cidade Altinho – Cruzeiros 1.500.000,00. 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto 

assim emendado. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

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

Comissão de Finanças para Redação Final: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 143, DE 1958 

 
(Projeto nº 4.180-B, de 1958, na Câmara dos 

Deputados) 
 

Estima a Receita e fixa a Despesa da União 
para o exercício financeiro de 1959. 

4.12 – Ministério da Aeronáutica. 

(Publicado em Suplemento) 
 
Votação, em discussão única, do Projeto de 

Lei da Câmara nº 143, de 1958 – Orçamento – 
que, estima a Receita e fixa a Despesa da União, 
para o exercício financeiro de 1959 – Anexo nº 
4.16 – Ministério da Guerra, tendo Pareceres da 
Comissão de Finanças sob nº 432, de 1958, pela 
aprovação do subanexo e das emendas de ns. 1 
a 7, apresentando as de nº 8-C a 19-C; e nº 446, 
de 1958, favorável às emendas de Plenário. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação as 

Emendas ns. 1 a 26. 
Os Senhores Senadores que aprovam as 

emendas queiram permanecer sentados.  
(Pausa). 

Estão aprovadas. 
São as seguintes as emendas aprovadas: 
 

EMENDA Nº 1 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.3.00 – Desapropriação e aquisição de imóveis. 
4.3.01 – Início de desapropriação e aquisição 

de imóveis. 
Acrescente-se: 
1) – Para desapropriação de áreas necessárias à 

construção e mais instalações do Colégio Militar de 
Salvador, Bahia – Cruzeiros 50.000.000,00. 

 
EMENDA Nº 2 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de obras. 
Inclua-se: 
Construção do Colégio Militar de Mato Grosso, 

em Cuiabá – Cr$ 10.000.000,00. 
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EMENDA Nº 3 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
Inclua-se: 
Construção de casas residenciais para oficiais 

e sargentos do 2º Batalhão de Fronteiras, em 
Cáceres – (Mato Grosso) – Cr$ 4.000.000,00. 

 
EMENDA Nº 4 

 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
Inclua-se: 
Para prosseguimento e conclusão de obras, 

no Quartel da 3ª Companhia de Fronteiras, em 
Pôrto Velho (Território de Rondônia), a cargo da 
Comissão Militar de Obras nº 9 – Cr$ 
7.000.000,00. 

 
EMENDA Nº 5 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.04 – Reparos, ampliação etc. 
2) Reforma e ampliação da Policlínica Central 

do Exército Cr$ 6.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 6 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.04 – Reparos, adaptações etc. 
Inclua-se: 
1) Reforma, ampliação e conservação do 

Quartel do Regimento Ipiranga, em Caçapava  
(São Paulo), inclusive instalação para instrução  
de tiro, campo de educação física, formação 
sanitária e casas para oficiais e sargentos –  
Cr$ 10.000.000,00. 

EMENDA Nº 7 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de obras. 
Inclua-se: 
Para construção do Ginásio Militar de Maceió 

– Cr$ 10.000.000,00 
 

EMENDA Nº 8-C 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.04 – Salários de mensalistas. 
Onde se lê: – Cr$ 744.576.000.00. 
Leia-se: – Cr$ 739.332.400,00. 
 

EMENDA Nº 9-C 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.20 – Gratificação pela execução de 

trabalho de natureza especial, com risco de vida ou 
saúde. 

Onde está: – Cr$ 45.000.000,00. 
Leia-se: – Cr$ 72.505.814,00. 
 

EMENDA Nº 10-C 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.2.00 – Pessoal Militar. 
1.2.03 – Etapas para alimentação. 
Onde está: – Cr$ 3.300.000.000,00. 
Leia-se: – Cr$ 3.753.296.850,00. 
 

EMENDA Nº 11-C 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações. 
4.2.03 – Camionetas de passageiros, ônibus, 

ambulâncias e jeeps. 
Onde está: – 29.166.900,00. 
Leia-se: Cr$ – 59.166.900,00. 
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EMENDA Nº 12-C 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.2.00 – Pessoal Militar. 
1.2.46 – Diárias. 
Onde está: Cr$ 60.000.000,00. 
Leia-se: Cr$ 105.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 13-C 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.2.00 – Pessoal Militar. 
1.2.10 – Substituições. 
Onde está: Cr$ 35.000.000,00. 
Leia-se: Cr$ 40.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 14-C 
 

1.3.00 – Material de Consumo e de 
Transformação. 

1.3.04 – Combustíveis e Lubrificantes. 
Onde está: Cr$ 122.508.000,00. 
Leia-se: Cr$ 162.935.640,00. 
 

EMENDA Nº 15-C 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviço de Terceiros. 
1.5.01 – Acondicionamento e Transporte de 

Encomendas, Cargas e Animais em Geral. 
Onde está: Cr$ 84.000.000,00. 
Leia-se: Cr$ 100.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 16-C 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviço de Terceiros. 
1.5.02 – Passagens, transporte de pessoas e 

de suas bagagens. 
Onde está: Cr$ 50.000.000,00. 
Leia-se: Cr$ 82.637.500,00. 
 

EMEMDA Nº 17-C 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 

4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 
obras. 

Onde está Cr$ 300.000.000,00. 
Leia-se – Cr$ 330.500.000,00. 
 

EMENDA Nº 18-C 
 
1.0.00 – Custeio. 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações. 
4.2.04 – Autocaminhões, auto-bombas, 

camionetas de carga, auto-socorro. 
Onde está: Cr$ 48.143.000,00. 
Leia-se: Cr$ 84.246.000,00. 
 

EMENDA Nº 19-C 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.13 – Serviços educativos e culturais. 
Onde se diz: Cr$ 1.000.000,00. 
Diga-se: 
1) Despesas de qualquer natureza com as 

atividades a cargo da Biblioteca do Exército – 
Cruzeiros 800.000,00. 

2) Diversos – Cr$ 200.000,00. 
 

EMENDA Nº 20 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
Inclua-se: 
Hospital Central da 6ª Região Militar 

(Salvador) para obras e equipamentos e ampliação – 
Cr$ 3.000.000,00. 

 
EMENDA Nº 21 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.01 – Estudos e projetos. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão  

de obras. 
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Inclua-se: 
Para construção de um Pavilhão destinado a 

completar as instalações do Colégio Militar do Rio de 
Janeiro – Cr$ 30.000.000,00. 

 
EMENDA Nº 22 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
Inclua-se: 
Conclusão do Colégio Militar de Curitiba – Cr$ 

30.000.0000,00. 
 

EMENDA Nº 23 
 
Ministério da Guerra. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações. 
4.2.04 – Autocaminhões, auto-bombas, 

camionetas de carga, auto-socorro. 
Onde está: 
Cr$ 48.143.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 104.246.000,00. 
 

EMENDA Nº 24 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
Para construções militares em Caxias do Sul – 

Cr$ 5.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 25 
 
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social. 
3.1.00 – Serviços em Regime Especial de 

Financiamento. 
3.1.03 – Desenvolvimento da Produção. 

Inclua-se: 
Convênio entre o Arsenal de Guerra e o 

Hospital N. S. das Graças, de General Câmara – Cr$ 
1.000.000,00. 

 
EMENDA Nº 26 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.2.00 – Pessoal Militar. 
1.2.02 – Vencimentos de praças. 
Reduza-se de Cr$ 200.000.000,00. 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto 

assim emendado. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado que vai à 

Comissão de Finanças para Redação Final: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 143, DE 1958 

 
(Projeto nº 4.180-B, de 1958 na Câmara dos 

Deputados) 
 
Estima a Receita e fixa a Despesa da União 

para o exercício financeiro de 1959. 
 
Anexo 4 – Poder Executivo  
4.16 – Ministério da Guerra. 
(Publicado em Suplemento) 
Votação, em discussão única, do Projeto de Lei 

da Câmara nº 143, de 1958 – Orçamento que estima 
a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício 
financeira de 1959 – 4.18 – Ministério, da Marinha, 
tendo Pareceres da Comissão de Finanças: nº 433, 
de 1958, pela aprovação do subanexo e das emendas 
ns. 1 a 4, apresentando novas emendas sob 
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os ns. 5-C a 13-C; e nº 447, de 1958, favorável às 
emendas de Plenário. 
 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação as 
Emendas ns. 1 a 15. 

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

Estão aprovadas. 
São as seguintes as emendas aprovadas: 
 

EMENDA Nº 1 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de obras. 
Inclua-se: 
Escola Profissional de Pôrto Xavier, Município 

de Cerro Largo – Rio Grande do Sul – Cruzeiros 
5.000.000,00. 

 
EMENDA Nº 2 

 
01 – Secretaria Geral da Marinha. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
Inclua-se: 
Escola de Aprendizes Marinheiros de Sergipe 

– Cr$ 10.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 3 
 
01 – Secretaria Geral da Marinha. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.00 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
2 – Escola de Aprendizes de Marinheiros de 

Alagoas. 
Aumente-se para Cr$ 4.000.000,00. 

EMENDA Nº 4 
 

01 – Secretaria Geral da Marinha. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações. 
4.1.10 – Instalações e equipamentos para 

obras. 
Inclua-se: 
Escola de Aprendizes Marinheiros de Alagoas 

– Cr$ 15.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 5-C 
 
Despesas ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
02 – Tribunal Marítimo. 
Aumente-se de Cr$ 8.510.000,00 para: Cr$ 

10.077.600,00. 
 

EMENDA Nº 6-C 
 
Despesas ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.00 – Salários de Tarefeiros. 
02 – Tribunal Marítimo. 
Aumente-se de: Cr$ 456.000,00 para: Cr$ 

480.400,00. 
 

EMENDA Nº 7-C 
 

Despesas ordinárias. 
1.0.00 – custeio. 
1.1.00 – Pessoal civil. 
1.1.14 – Salário-família. 
02 – Tribunal Marítimo. 
Aumente-se de: Cr$ 274.000,00 para: Cr$ 

304.000,00. 
 

EMENDA Nº 8-C 
 

1.0.00 – custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação. 
1.2.04 – Combustíveis e Lubrificantes. 
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Aumente-se para: – Cruzeiros 330.000.000,00 

a dotação desta subconsignação. 
 

EMENDA Nº 9-C 
 

Despesas ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.07 – Publicações, Serviços de impressão e 

de encadernação. 
02 – Tribunal Marítimo. 
Aumente-se de: Cr$ 360.000,00, para: Cr$ 

800.000,00. 
 

EMENDA Nº 10-C 
 
1.0.00 – custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.19 – Despesas Gerais com a Defesa 

Nacional. 
Acrescente-se: 
8) Despesa de qualquer natureza e 

proveniência com o funcionamento do Escritório 
Técnico de Construção Naval em São Paulo, 
inclusive remuneração de técnicos e professôres 
nacionais estrangeiros – Cr$ 8.000.000,00. 

 
EMENDA Nº 11-C 

 
1.0.00 – custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.19 – Despesas Gerais com a Defesa 

Nacional. 
Acrescente-se: 
7) Despesa de qualquer natureza e 

proveniência com a operação e manutenção dos 
serviços de "Auxílio ao Navegante" da Diretoria de 
Hidrografia e Navegação – Cr$ 80.000.000,00. 

 
EMENDA Nº 12-C 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 

Acrescente-se: 
2) Para doação de casa residencial, pela 

Caixa de Construção de Casas para o Pessoal do 
Ministério da Marinha, nos têrmos da Lei nº 
3.418, de 5 de julho de 1958 – Cr$ 
40.000.000,00. 

 
EMENDA Nº 13-C 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
Aumente-se a dotação para Cr$ 

290.000.000,00 sendo Cruzeiros 40.000.000,00 para 
as obras do dique e outras complementares da Base 
Naval em Recife. 

 
EMENDA Nº 14 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
Inclua-se: 
Hospital Naval de Salvador, para obras de 

ampliação – Cruzeiros 3.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 15 
 

01 – Secretaria Geral da Marinha. 
4.0.00 – Ivestimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.2.00 – Equipamentos e investimentos. 
05 – Bahia. 
Inclua-se: 
Ligação telefônica entre Salvador e a Base 

Naval de Aratu (em convênio com a companhia mista 
fundada sob os auspícios do Estado da Bahia) – Cr$ 
5.000.000,00. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto 
assim emendado. 
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Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

Comissão de Finanças para Redação Final: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 143, DE 1958 

 
(Nº 4.180-B, de 1958, da Câmara dos Deputados) 

 
Estima a Receita e fixa a Despesa da União 

para o exercício financeiro de 1950. 
 
Anexo 4 – Poder Executiva. 
4.18 – Ministério da Marinha. 
(Publicado em Suplemento) 
Votação, em discussão única, do Projeto de 

Lei da Câmara nº 143, de 1958 – Orçamento – que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1959, Anexo 4.19 – 
Ministério das Relações Exteriores, tendo 
Pareceres, da Comissão de Finanças: nº 429, de 
1958, favorável com as emendas que oferece, de 
ns. 1-C a 33-C; e nº 448, de 1958, favorável às 
emendas de Plenário. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação as 
Emendas ns. 1 a 34. 

Os Srs. Senadores que aprovam as emendas 
queiram permanecer sentados. (Pausa). 

Estão aprovadas. 
São as seguintes as emendas aprovadas. 
 

EMENDA Nº 1-C 
 

Secretaria de Estado. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 

1.1.04 – Salários de mensalistas. 
Onde se lê: – Cr$ 28.063.600,00. 
Leia-se: – Cr$ 26.956.400,00. 
 

EMENDA Nº 2-C 
 
Unidade Administrativa 02 – Missões 

diplomáticas e Repartições Consulares. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.05 – Salários de contratados. 
Onde se lê: – Cr$ 55.000.000,00. 
Leia-se: – Cr$ 57.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 3-C 
 
Secretaria de Estado. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.05 – Salários de contratados. 
Onde se lê: Cr$ 1.800.000,00. 
Leia-se: Cr$ 3.000.000,00. 
Secretaria de Estado. 
 

EMENDA Nº 4-C 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.06 – Salários de tarefeiros. 
Onde se lê: Cr$ 780.000,00. 
Leia-se: Cr$ 1.380.000,00. 
 

EMENDA Nº 5-C 
 

Subanexo 4.19 – Ministério das Relações 
Exteriores. 

01 – Secretaria de Estado. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
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1.1.20 – Gratificação pela execução de 

trabalho especial, com risco de vida ou saúde. 
Eleve-se de – Cr$ 126.400,00. 
Para – Cr$ 398.400,00. 
 

EMENDA Nº 6-C 
 
Secretaria de Estado. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.12 – Diferença de vencimentos ou salários. 
Onde se lê: Cr$ 418.800,00. 
Leia-se: Cr$ 700.000,00. 
 

EMENDA Nº 7-C 
 
Secretaria de Estado. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.15 – Gratificação de função. 
Onde se lê: Cr$ 2.618.000,00. 
Leia-se: Cr$ 3.038.000,00. 
 

EMENDA Nº 8-C 
 
Secretaria de Estado. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.17 – Gratificação pela prestação de 

serviços extraordinários. 
Onde se lê: Cr$ 250.000,00. 
Leia-se: Cr$ 500.000,00. 
 

EMENDA Nº 9-C 
 

Secretaria de Estado. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.26 – Gratificação de Representação. 
Onde se lê: 185.040.000,00. 
Leia-se: Cr$ 200.000.000,00. 

EMENDA Nº 10-C 
 
Secretaria de Estado. 
1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação. 
1.3.02 – Artigos de expediente, desenho, 

ensino e educação. 
 

EMENDA Nº 11-C 
 

Secretaria de Estado. 
1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação. 
1.3.03 – Material de limpeza, conservação e 

desinfecção. 
Onde se lê: Cr$ 650.000,00. 
Leia-se: Cr$ 800.000,00. 
 

EMENDA Nº 12-C 
 

Secretaria de Estado. 
1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação. 
1.3.11 – Produtos químicos biológicos, 

farmacêuticos e odontológicos, artigos cirúrgicos e 
outros de uso nos laboratórios. 

Onde se lê: Cr$ 450.000,00. 
Leia-se: Cr$ 550.000,00. 
 

EMENDA Nº 13-C 
 

Secretaria de Estado. 
1.0.00 – Custeio. 
1.4.00 – Material Permanente. 
1.4.08 – Material artístico, instrumentos de 

música; insígnias, flâmulas e bandeiras. 
Onde se lê: Cr$ 300.000,00. 
Leia-se: Cr$ 200.000,00. 
Secretaria de Estado. 
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EMENDA Nº 14-C 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.4.00 – Material Permanente. 
1.4.13 – Objetos históricos e obras de arte; 

espécimes e outras peças destinadas a coleções de 
qualquer natureza. 

Onde se lê: Cr$ 240.000,00. 
Leia-se: Cr$ 140.000,00. 
 

EMENDA Nº 15-C 
 
Secretaria de Estado. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.02 – Passagens, transportes de pessoas e 

suas bagagens. 
Onde se lê: Cr$ 85.000,00. 
Leia-se: Cr$ 200.000,00. 
 

EMENDA Nº 16-C 
 
Secretaria de Estado. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.11 – Telefone, telefonemas, telegramas, 

radiogramas, porte postal e assinatura de caixas 
postais. 

Onde se lê: Cr$ 10.000.000,00. 
Leia-se: 12. 000. 000,00. 
 

EMENDA Nº 17-C 
 
Missões Diplomáticas e Repartições 

Consulares. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóvel; 

fôros. 
Onde se lê: Cr$ 28.000.000,00. 
Leia-se: – Cr$ 26.700.000,00. 
 

EMENDA Nº 18-C 
 
Subanexo 4.19 – Ministério das Relações 

Exteriores. 
01 – Secretaria de Estado. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
Inclua-se: 
Subconsignação 1.6.14 – Exposições, 

Congressos e Conferências. 
1) – Congresso Internacoinal Extraordinário de 

Críticos de Arte, em Brasília – Cr$ 7.700.000,00. 
 

EMENDA Nº 19-C 
 
01 – Secretaria de Estado. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.10 – Serviços de caráter secreto ou 

reservado. 
Onde se lê: – Cr$ 12.000.000,00. 
Leia-se: – 13.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 20-C 
 
01 – Secretaria de Estado. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.15 – Representação e Propaganda no 

Exterior. 
1) – Representação em Congressos, 

Conferências e Reuniões. 
2) – A se realizarem no exterior. 
Onde se lê: – 10.100.000,00. 
Leia-se: – Cr$ 12.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 21-C 
 
01 – Secretaria de Estado. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento 

de programas, serviços e trabalhos específicos. 
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1) – Novas instalações e reforma das 
existentes, nas missões diplomáticas e repartições. 

Onde se lê: 3.468.000,00. 
Leia-se: – 4.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 22-C 
 
01 – Secretaria de Estado. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.24 – Diversos.  
Onde se lê: 
1) – Comissões Mistas de Cooperação 

Econômica Internacional. 
Leia-se: – 
1) Comissões Mistas de Cooperação 

Internacional Econômica e Técnica. 
 

EMENDA Nº 23-C 
 
Subanexo 4.19 – Ministério das Relações 

Exteriores. 
01 – Secretaria de Estado. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos.  
1.6.24 – Diversos. 
Acrescente-se: 
1) – Despesas de qualquer natureza, inclusive 

de representação, com a Representação Brasileira 
no Ponto IV – Cr$ 340,00. 

 
EMENDA Nº 24-C 

 
01 – Secretaria de Estado. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.24 – Diversos. 
Inclua-se a seguinte alínea: – 
5) – Despesas de qualquer natureza com o 

reaparelhamento e modernização do Arquivo – Cr$ 
1.930.000,00. 

 

EMENDA Nº 25-C 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.1.01 – Auxílios. 
1) – Auxílios conforme discriminação 

constante do Adendo A. 
15) – Comité Provisório Inter-governamental 

para Movimentos Migratórios da Europa – Cruzeiros 
12.750.440,00. 

 
EMENDA Nº 26-C 

 
01 – Secretaria de Estado. 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.1.01 – Auxílios. 
1) – Auxílios conforme discriminação 

constante do Adendo A. 
40) – Programa Ampliado, de Assistência 

Técnica da ONU. 
Onde se lê: – Cr$ 4.800.000,00. 
Leia-se: – Cr$ 7.300.000,00. 
 

EMENDA Nº 27-C 
 
01 – Secretaria de Estado. 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.1.01 – Auxílios. 
Onde se lê: – 
2) Para atender a eventual aumento de valor 

de cotas dos auxílios previstos nesta 
subconsignação. 

Leia-se: – 
2) – Para atender a novos auxílios e a 

eventual aumento de valor de cotas dos já previstos 
nesta subconsignação. 
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EMENDA Nº 28-C 
 
01 – Secretaria de Estado. 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.1.01 – Auxílios. 
2) – Para eventual aumento de valor de cotas 

dos auxílios previstos nesta subconsignação. 
Onde se lê: – Cr$ 1.000.000,00. 
Leia-se: – Cr$ 3.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 29-C 
 
01 – Secretaria de Estado. 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.1.02 – Subvenções Ordinárias. 
Acrescente-se: – 
Colégio Pio Brasileiro de Roma – Cr$ 

188.200,00. 
 

EMENDA Nº 30-C 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.04 – Reparos, adaptações, conservação e 

despesas de emergências com bens imóveis. 
Onde se lê: – Cr$ 9.000.000,00. 
Leia-se: – Cr$ 10.300.000,00. 

 
EMENDA Nº 31-C 

 
01 – Secretaria de Estado. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações. 
4.2.02 – Automóveis de passageiros. 
Onde se lê: – Cr$ 600.000,00. 
Leia-se: – Cr$ 1.200.000,00. 
 

EMENDA Nº 32-C 
 
01 – Secretaria de Estado. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.3.00 – Desapropriações e aquisição de imóveis. 
4.3.01 – Início de desapropriação de imóveis. 
Onde se lê: – Cr$ 4.500.000,00. 
Leia-se: – Cr$ 6.500.000,00. 
 

EMENDA Nº 33-C 
 
01 – Secretaria de Estado. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.3.00 – Desapropriação, e aquisição de imóveis. 
4.3.02 – Prosseguimento e conclusão de 

desapropriação e aquisição de imóveis. 
Onde se lê: – Cr$ 5.000.000,00. 
Leia-se: – Cr$ 3.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 34-C 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.1.02 – Subvenções ordinárias. 
Alínea: 
1) – Subvenções e entidades de cooperação 

internacional, conforme discriminação do Adendo B. 
Onde se diz: 
24) – Organizações não Governamentais – 

Cr$ 150.000,00. 
Diga-se: – 
24) – Organização das Entidades não 

Governamentais do Brasil – Cr$ 150.000,00. 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto 

assim emendado. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
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É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 
Comissão de Finanças para Redação Final: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 143, DE 1958 
 

(Nº 4.180-B, de 1958 na Câmara dos Deputados) 
 

Estima a Receita e fixa a Despesa da União 
para o exercício financeiro de 1959. 

 
4.19 – Ministério das Relações Exteriores. 
(Publicado em Suplemento) 
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a matéria 

constante do avulso da Ordem do Dia. 
Não há oradores inscritos para esta oportunidade. 
Convoco os Srs. Senadores para uma sessão 

extraordinária, amanhã, às 10 horas, com a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 
1 – Discussão única da Redação Final das 

emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n° 
143, de 1958, que estima a Receita e fixa a Despesa 
da União para o exercício financeiro de 1959 – 
Subanexo n° 3.01 – Tribunal de Contas – Redação 
oferecida pela Comissão de Finanças, em seu 
Parecer n °449, de 1958. 

2 – Discussão única da Redação Final  
das emendas do Senado ao Projeto de Lei  
da Câmara n° 143, de 1958, que estima a 
 

 

Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1959 – Subanexo n° 3.02 – 
Conselho Nacional de Economia – Redação 
oferecida pela Comissão de Finanças em seu 
Parecer número 450, de 1958. 

3 – Discussão única da Redação Final das 
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n° 
143, de 1958, que estima a Receita e fixa a Despesa 
da União para o exercício financeiro de, 1959 – 
Subanexo 4.01.02 – Presidência da República – 
(Redação oferecida pela Comissão de Finanças, em 
seu Parecer n° 453, de 1958). 

4 – Discussão única da Redação Final das 
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n°143 de 1958, que estima a Receita, e fixa a 
Despesa da União para o exercício financeiro de 
1950 – Subanexo n° 4.02 – Departamento 
Administrativo do Serviço Público – (Redação 
oferecida pela Comissão de Finanças, em seu 
parecer n° 452, de 1958. 

5 – Discussão única da Redação Final  
das emendas do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara n° 143, de 1958, que estima a Receita e 
fixa a Despesa da, União para o exercício 
financeiro de 1959 – Subanexo nº 4.08 – 
Conselho Nacional do Petróleo – Redação 
oferecida pela Comissão de Finanças, em seu 
Parecer n°451, de 1958. 

Esta encerrada a sessão 
Levanta-se a sessão às 21 horas  

e 30 minutos. 
  



151ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 18 DE NOVEMBRO DE 1958 
 

PRESIDÊNCIA DO SENHOR VICTORINO FREIRE 
 

EXTRAORDINÁRIA 
 

Às 10 horas, acham-se presentes os Senhores 
Senadores: 

Vivaldo Lima. 
Mourão Vieira. 
Prisco dos Santos. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Waldemar Santos. 
Mathias Olympio. 
Leônidas Mello. 
Onofre Gomes. 
Parsifal Barroso. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
Argemiro de Figueiredo. 
Novaes Filho. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Juracy Magalhães. 
Lima Teixeira. 
Carlos Lindenberg. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Moreira Filho. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Lino de Mattos. 
Domingos Vellasco. 
 

Pedro Ludovico. 
Mário Motta. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Othon Mäder. 
Gaspar Velloso. 
Gomes de Oliveira. 
Francisco Gallotti. 
Daniel Krieger. – (47). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 47 Senhores 
Senadores. 

Havendo número legal, está aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O SR. PRESIDENTE: – Não há, sôbre a 

mesa, expediente para leitura. 
Tem a palavra o nobre Senador Mourão Vieira, 

orador inscrito. 
O SR. MOURÃO VIEIRA (*): – Sr. 

Presidente, durante a última grande guerra, a 
Amazônia teve seu serviço, através de unidades 
de saúde, o S.E.S.P., sigla que significa Serviço 
Especial de Saúde Pública; e desdobrou-se o 
trabalho pela planície, realizando programa de 
saúde que não será demais cognominar de 
excepcional. 

A valorização da região, já o têm dito 
eminentes sociólogos e amazonólogos, visa, 
sobretudo, a amparar o homem ali perdido, 
desassistido e brutalmente ofendido pela própria 
natureza. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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O Serviço Especial de Saúde Pública representou 
para todos nós, filhos e defensores da região, nova 
esperança. Homem da terra, verdadeiro autóctone, viajei 
centenas de vêzes pelos rios amazônicos e verifiquei 
que só um serviço como o SESP poderia organizar 
programa de profundidade, que levasse àquelas plagas 
um pouco de assistência e de saúde. 

Do grande traumatismo, que foi a guerra, 
ficara para a Amazônia como saldo o SESP, 
escondido sob a simples designação de Serviço, 
mas na realidade prestando assistência superior à 
dada pelo próprio Ministério da Saúde. 

Todos quantos conhecem a história dos 
amargos dias sofridos pelas populações do extremo 
norte, quando a Amazônia era uma ilha, não só 
econômica, mas social, sabem o quanto devemos ao 
Serviço Especial de Saúde Pública. 

Declarei, ontem, em aparte ao eminente 
Senador Othon Mäder, digno representante do Paraná, 
que me enfileirava entre os mais ardorosos defensores 
de Brasília, tendo por base um motivo principal: a 
ligação do Centro e do Sul do País com a Amazônia. 

Prefeito da Capital do Amazonas, em 1942, 
tive oportunidade de enfrentar problemas novos, 
terríveis, que só posteriormente, em 1957, quando 
cursava a Escola Superior de Guerra, verifiquei 
poderiam ter sido qualificados, se naquela época 
houvesse, na realidade, órgão que estabelecesse 
normas logísticas para sua solução. 

Além do afastamento físico, pela distância, 
tivemos de enfrentar problemas cruciantes, 
desamparados pelos poderes centrais. 

O nobre Senador Caiado de Castro, em 
aparte, ontem, também ressaltava ponto de vista 
semelhante, quando, na Amazônia, teve de resolver 
problemas semelhantes. 

Por lealdade e justiça, devo fazer referência 
tôda especial às Fôrças Amadas. Àquela época, no 
 

 

Amazonas e, em particular, em Manáus, não fôra o 
decidido apoio que delas recebi, teria sido impossível 
racionar os gêneros de primeira necessidade, já que 
meia dúzia de comerciantes se opunham a qualquer 
restrição que colocasse em perigo o monopólio e a 
ganância dos lucros. 

Estou recebendo informação, exatamente do 
SESC, assinada pelo Dr. Graciliano Muniz, Diretor 
Regional, da qual não fujo ao fascínio de ler para o 
Senado, a fim de que verifique até onde é 
necessário auxiliar essa instituição, possibilitando-
a a prestar os serviços para os quais foi criada, 
evitando-se assim, o que vem ocorrendo. Verbas 
insuficientes; cotas de valorização pagas com 
grande atraso. O próprio cálculo da votação 
orçamentária é fórmula indefinida de se calcular a 
renda tributária nacional, como se os dados não 
fôssem exatos, completos; como se numa 
operação aritmética pudesse haver duas 
interpretações. Para uns, a renda tributária não 
chega a dois bilhões de cruzeiros; para outros, 
ultrapassa essa importância. 

Já são decorridos seis anos da vigência  
do Plano; e ainda não temos o número índice  
que permita a divisão de verbas relativas à 
Amazônia. 

Vou ler o Ofício que, na sua singeleza, traduz 
muito bem as apreensões gerais. 

“Manaus, 11 de novembro de 1958 
Senhor Superintendente: 
Como órgão executivo financiado por essa 

Superintendência, julgamo-nos no dever de levar ao 
conhecimento de Vossa Senhoria, situações e 
aspectos de trabalhos, sob a nossa 
responsabilidade, que poderão, muitas vêzes, afetar 
substancialmente, a integridade funcional das 
administrações ligadas diretamente aos respecti- 
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vos problemas, bem como acarretarem sensíveis 
prejuízos às populações rurais que com tanta ansiedade 
esperam os benefícios previstos por obras iniciadas.” 

Êsse, justamente, o aspecto mais grave o da 
paralisação das obras. 

Já uma vez um administrador – não lhe 
guardei o nome, mas conservei a idéia – declarava, 
em entrevista, ao assumir determinado cargo 
público, que a maior coragem do administrador é 
terminar as obras do seu antecessor. Se todos assim 
pensassem, possivelmente não encontraríamos tanto 
disperdício de energia e de dinheiro. Está, porém, se 
tornando hábito paralisar as obras iniciadas na 
gestão anterior, deixando verdadeiros elefantes 
brancos por êsse Brasil em fora. 

Prossegue o ofício: 
“Referimos à integridade funcional, em virtude 

de, não obstante esclarecimentos de ordem 
administrativa que procuramos dar, seguidos da 
preocupação de não eximirmo-nos dos insucessos, 
lançando a exclusiva culpa para outros órgãos, 
estamos freqüentemente recebendo severas e 
contundentes críticas, que vêm em pouco tempo, 
destruindo um conceito adquirido a pêso de muito 
trabalho e sacrifícios, durante mais de 10 anos”. 

Sr. Presidente, não formo na legião dos que 
atacam sem provas, dos que combatem sem 
argumentos daqueles que se insurgem sem dados 
concretos. 

Minha palavra, que representa apreciável 
soma da opinião pública da minha terra, faz justiça 
a êsse Serviço Especial de Saúde. Em vez de 
criticá-lo, aplaudo-o. Enceta, ainda, campanha 
para que o conceito adquirido à custa de tanto 
trabalho, não seja derruído em conseqüência das 
eternas maldizentes críticas. Não as conheço, 
 

 

mas acredito existam, porque, vez por outra, a 
Imprensa, principalmente a da planície, focaliza o 
que aponta como êrro, quando, na realidade se trata 
apenas de falta de recursos para o prosseguimento 
de obras. 

Continua o documento: 
“Os sensíveis prejuízos às populações rurais 

dizem respeito a benefícios não sòmente de ordem 
prática, incluindo, no caso dos abastecimentos de 
água, o confôrto doméstico de contar a comunidade 
com êsse líquido vital através da rêde de 
distribuição, como e principalmente de natureza 
sanitária, de vez que, a água potável, como melhor 
do que nós conhece V. S., médico sanitarista que é, 
significa no plano de trabalhos de saúde pública, 
desta área, uma das mais poderosas armas de 
combate às doenças de origem hídrica e 
conseqüentemente à mortalidade infantil.” 

Sr. Presidente, desde Deputado, tendo 
integrado a primeira Comissão do Plano de 
Valorização da Amazônia, organizada na Câmara 
dos Deputados, dirigi minhas verbas, aos municípios 
amazonenses, em dois sentidos: abastecimento de 
água e instalação de luz Verdade é que, não 
obstante o rumo que tracei, a insuficiência de verbas 
deixou muitos municípios sem serviço de água e sem 
luz elétrica. A própria cidade de Manaus – segundo 
os que a visitaram recentemente – acaba de passar 
por tremenda crise de água, apesar de plantada à 
margem do Rio Negro, afluente do maior rio do 
mundo em volume dágua. Bastou uma sêca, embora 
excepcional, para privar a capital do meu Estado do 
abastecimento de água. 

Se isso ocorre em Manaus, que  
conta com serviço de eletricidade, o que  
não estará acontecendo nos 
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sertões do Purus, do Madeira, do Negro, enfim de 
todos os rios da região? 

Sr. Superintendente, após essas 
considerações de caráter geral, desejamos 
continuar nossa exposição, particularizando o caso 
da cidade de Eirunepé (abastecimento de água). 
Depois do problema (construção do hospital) de 
Parintins, não pelo valor sanitário, mas pelo volume 
financeiro da obra, e que recentemente foi atendido, 
consideramos dentre outros, o abastecimento de 
água de Eirunepé, o que mais urgentes 
providências necessita, para liberação de verbas 
para sua conclusão. Porque: 

1º) É uma cidade de fronteira do Estado,... 
O problema de fronteiras, nós o 

analisaremos oportunamente. Também a cidade 
de Benjamim Constant – cujo nome anterior bem 
significa o que representava essa cidade para o 
País – remate de males, ainda continua, vez por 
outra, à mercê da investida de bandoleiros 
peruanos, que querem tomar, à fôrça, os 
prósperos seringais da região. 

1º) É uma cidade de fronteira do Estado, 
distante portanto de melhores recursos  
médico-sanitários (8 horas de avião para 
Manaus). 

2º) Está situada numa área, de forte incidência 
de hepatite infecciosa, comprovada pela morbidade e 
mortalidade, verificada durante mais de 15 anos que, 
no Município, trabalhamos. 

3°) Apresenta um dos maiores  
coeficientes (88,9%) de mortalidade infantil  
do Estado do Amazonas (Maués, 
 

 

com abastecimento de água, acusa um coeficiente 
de 15,9 por cento). 

De onde se conclui que a simples instalação 
de água fêz baixar a mortalidade infantil de quase 
90% a pouco mais de 15%. 

Maués, cidade do baixo Amazonas, exatamente 
considerada uma zona infestada, fôra desviada da 
calha líquida dos transatlânticos e das embarcações de 
maior porte. Era uma cidade habitualmente doentia; a 
instalação de água em Maués, trabalho da Valorização 
do SESC, organismo que estou procurando, não 
defender mas pôr em relêvo a excelência de sua tarefa, 
tornou o município já não digo hígido, mas, pelo menos 
baixou a mortalidade infantil, que era de índice 
alarmante, para índice tolerável. 

4°) Possui um projeto de abastecimento de agua 
em fase final de acabamento, em decomposição. 

Estava a obra na fase da conclusão – afirma o Dr. 
Graciliano Muniz. Por falta de verba está em franca 
decomposição. São exatamente êsses casos que fazem 
com que a Nação, o povo, enfim, desembolse grandes 
quantias para serviços de grande utilidade mas que, não 
continuados por certos administradores, tornam o 
trabalho perdido; e o País não aufere os resultados 
desejados pelos representantes federais, pelo Govêrno. 

“O abastecimento de água de Eirunepé, 
orçado em 1953 em Cr$ 1.452.00,00, foi iniciado no 
ano de 1954 com verbas federais. No fim dêsse ano, 
o andamento dos trabalhos era o seguinte: 

a)Tanque elevado, com capacidade para 
100.000 litros, construído; 

b) Parte da rêde de distribuição,  
assentada; 
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c) Sondagem para localização da fonte de 
abastecimento, executada; 

d) 6 torneiras públicas instaladas; 
e) 48 ligações domiciliárias feitas; 
f) Construção do Poço Amazonas, iniciada. 
A verba federal recebida foi de Cr$ 

1.153.426,80. 
Nesse mesmo ano foi dotada no orçamento da 

SPVEA a verba de Cr$ 350.000,00, a qual não foi 
recebida. 

Em 1955 foram recebidos apenas Cr$ 
232.000,00 dos Cruzeiros 350.000,00 dotados em 
1954. 

Foi dotada e não recebida no orçamento da 
SPVEA a verba de Cr$ 500.000,00. Os trabalhos 
foram paralisados, entrando o material existente já 
aplicado ou em estoque, em desgaste. 80% do 
cimento que aguardava novos recebimentos para a 
continuação do serviço foram deteriorados. 

Em 1956, foram recebidos 118.000 00 restante 
dos Cruzeiros 350.000.00 de 1954 e mais Cr$ 
500.000,00, dotação de 1956. Foram reiniciados os 
trabalhos de construção do poço Amazonas, não 
chegando a ser concluído. Em qualquer obra que 
sofre grande interrupção o reinício torna-se oneroso, 
em face da necessidade de reorganização de 
equipes de operários, novas remoções do pessoal 
especializado, recuperação ou mesmo construção de 
novas instalações etc. 

Nesse mesmo ano de 1956, foi dotada no 
orçamento da SPVEA a verba de Cruzeiros 
500.000,00 que, se recebida com as parcelas acima, 
provàvelmente teria proporcionado senão o 
acabamento total, mas uma fase bem próxima dêle. 

 

Infelizmente e com tôdas as desastrosas 
conseqüências, essa verba foi incompreensìvelmente 
classificada em 3ª prioridade. 

Em 1957 foi dotada uma verba de Cr$ 
1.000.000,00, até agora não recebida. 

Completando a nossa exposição, 
esclarecemos que para conclusão do Projeto 
elaborado faltam, segundo plano de aplicação 
apresentado em julho de 1957, o seguinte: 

a) Conclusão do poço Amazonas; 
b) Construção da casa de bombas; 
c) Aquisição de bombas e motores; 
d) Conclusão da rêde adutora; 
e) Conclusão da rêde de distribuição; 
– trabalhos êsses, que incluindo recomposição 

de equipes e instalações etc., como acima 
assinalamos, já exigem até maior verba do que a de 
Cr$ 1.000.000,00 dotada no orçamento dessa 
SPVEA, no ano de 1957. 

Diante do que acima procuramos expor, com a 
máxima realidade e honestidade de propósitos, 
vimos por êste meio, apelar para o sentimento 
patriótico de V. Sa. no sentido de mandar liberar a 
verba de Cr$ 1.000.000,00, orçamentada e 
classificada em 1ª prioridade, com a qual, 
complementada com pequenas dotações, que 
pretendemos pleitear, junto ao Govêrno realizador do 
Exmo. Sr. Dr. Plínio Ramos Coelho, e temos certeza, 
não medirá sacrifícios, para proporcionar ao povo 
daquela longínqua área amazônica, tão importante 
benefício, esperamos concluir uma obra, cujos 
resultados reverterão em prol da valorização do 
homem rural, evitando perdas do patrimônio 
humano, incapacidades temporárias que sejam, mas 
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que representam dinheiro, desgaste precoce do 
trabalhador, ao mesmo tempo que estimula a 
produção e o progresso do Município, do Estado e 
do País. 

Convencidos de que o nosso apêlo merecerá a 
atenção técnica e científica que V. Sa. costuma dedicar 
aos assuntos que contribuem para o êxito de sua 
administração, aguardamos com muitas esperanças o 
pronunciamento dessa Superintendência. 

Aproveitando a oportunidade, transmitimos a 
V. Sa. protestos de elevada estima e distinta 
consideração. – Dr. Graciliano Muniz, Diretor 
Regional”. 

Aparentemente, Sr. Presidente, verso assunto 
do Município de Eirunepé, embora fôsse outra a 
minha intenção. Na verdade, porém, êsses fatos 
repetem-se em centenas de municípios da região. 

Penso que a própria Superintendência do 
Plano de Valorização da Amazônia há de 
imediatamente elaborar um programa de correção 
em tôda a região, a fim de que as verbas 
orçamentárias sejam aplicadas, não em novos 
investimentos mas, principalmente, na terminação 
das obras já iniciadas que, concluídas, levarão 
àquele povo um pouco de confôrto. (Muito bem. 
Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, 
requerimento que vai ser lido pelo Senhor Primeiro 
Secretário. 

É lido e apoiado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
N° 438, DE 1958 

 
Nos têrmos do art. 127, letra b, do 

Regimento Interno, requeiro inserção nos  
Anais do Senado da entrevista do Sr. Ministro  
do Trabalho, publicada no “Correio da Ma- 
 

 

nhã”, sôbre as vantagens da unificação da 
previdência social. 

Sala das Sessões, em 18 de novembro de 
1958. – João Villasbôas. – Filinto Müller. 

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento será 
apreciado no final da Ordem do Dia. 

Está finda a hora do Expediente. 
Passa-se à 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única, da Redação Final das 

emendas do Senado, ao Projeto de Lei da Câmara, 
n° 143, de 1958, que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício financeiro de 
1959 – Subanexo nº 3.01 – Tribunal de Contas – 
redação oferecida pela Comissão de Finanças, em 
seu Parecer nº 449, de 1958. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Senhores Senadores que aprovam a Redação 

Final, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. 
É a seguinte a Redação Final aprovada: 
 

PARECER 
N° 449, DE 1958 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre a Redação 

Final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara, n° 143, de 1958, que estima a Receita e 
fixa a Despesa da União para o exercício financeiro 
de 1958 – Anexo 3 – órgãos Auxiliares – Subanexo 
3.01 – Tribunal de Contas. 

Relator: Sr. Júlio Leite. 
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A Comissão de Finanças apresenta a fôlhas 
anexas a Redação Final das emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara, nº 143, de 1958, que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1959 – Anexo 3 – Órgãos 
Auxiliares – Subanexo 3.01 – Tribunal de Contas. 

Sala das Comissões, em 17 de novembro de 
1958. – Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – Júlio 
Leite, Relator. – Lino de Mattos. – Gaspar Velloso. – 
Daniel Krieger. – Paulo Fernandes. – Othon Mäder. – 
Lameira Bittencourt. – Parsifal Barroso. 

Redação Final das emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara que estima a Receita e fixa 
a Despesa da União para o exercício financeiro de 
1959 – Anexo 3 – Órgãos Auxiliares – Subanexo 
3.01 – Tribunal de Contas. 

 
EMENDAS 

Nº 1 
 

Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
1 – Conselheiros. 
Onde se lê: 
1) Ministro, Procurador, Adjunto-Procurador e 

Auditor – Cruzeiros 6.612.840,00. 
Leia-se: 
1) Ministro, Procurador, Adjunto-Procurador e 

Auditor – Cruzeiros 9.312.000,00. 
 

Nº 2 
 

Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 

Onde se lê: 
Cr$ 14.630.635,00. 
Leia-se: 
Cr$ 15.750.000,00. 

 
Nº 3 

 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.26 – Gratificação de representação. 
Onde se lê: 
Cr$ 60.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 144.000,00. 
O SR. PRESIDENTE: – Será feita a devida 

comunicação à Câmara dos Deputados. 
Designo, para acompanhar na outra Casa do 

Congresso o estudo das emendas do Senado, o 
nobre Senador Júlio Leite. 

 
Discussão única, da Redação Final das 

emendas do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara, nº 143, de 1958, que estima a Receita e 
fixa a Despesa da União para o exercício 
financeiro de 1959 – Subanexo 3.02 – Conselho 
Nacional de Economia, redação oferecida pela 
Comissão de Finanças, em seu Parecer nº 450, 
de 1958. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam a  

Redação Final, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está aprovada. 
É a seguinte a redação final aprovada. 
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PARECER 
Nº 450, DE 1958 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre a Redação 

Final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara, nº 143, de 1958, 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. 

Relator: Sr. Ary Vianna. 
A Comissão de Finanças apresenta a fôlhas 

anexas a Redação Final das emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara, nº 143, de 1958, que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1959 – Anexo 3 – Órgãos 
Auxiliares – Subanexo 3.02 – Conselho Nacional de 
Economia. 

Sala das Comissões, em 17 de novembro de 
1958. – Vivaldo Lima, Presidente. – Ary Vianna, 
Relator. – Lino de Mattos. – Gaspar Velloso. – Daniel 
Krieger. – Júlio Leite. – Francisco Gallotti. – Novaes 
Filho. – Parsifal Barroso. 

Redação Final das Emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara, que estima a Receita e 
fixa a Despesa da União para o exercício 
financeiro de 1959 – Anexo 3 – órgãos Auxiliares 
– Subanexo 3.02 – Conselho Nacional de 
Economia. 

 
EMENDAS 

Nº 1 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
 

1 – Conselheiros. 
 

Aumente-se a dotação de Cruzeiros 
2.775.220,00. 

Nº 2 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.26 – Gratificação de representação. 
Aumente-se a dotação de Cruzeiros 

72.000,00. 
 

Nº 3 
 

1.0.00 – custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis. 
Aumente-se a dotação de Cruzeiros 

200.000,00. 
O SR. PRESIDENTE: – Será feita a devida 

comunicação à Câmara dos Deputados. 
Designo, para acompanhar na outra Casa do 

Congresso o estudo das emendas do Senado, o 
nobre Senador Lima Guimarães. 

 
Discussão única da Redação Final das 

emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara, 
nº 143, de 1958, que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício financeiro de 
1959 – Sabanexo 4.01.02 – Presidência da 
República – (Redação oferecida pela Comissão de 
Finanças em seu Parecer nº 453, de 1958). 

O SR. PRESIDENTE: – Antes de submeter à 
apreciação do Plenário esta Redação Final, cumpre 
à Mesa chamar a atenção da Casa para o fato de 
terem sido aprovadas duas emendas absolutamente 
iguais – as de ns. 3-C e 4-C, ambas de autoria da 
Comissão de Finanças, com o objetivo de aumentar 
as verbas 1.5.04 (iluminação, fôrça motriz e gás) e 
1.5.11 (telefone, telefonemas, telegramas etc.), para 
1.200.000 e 2.400.000 cruzeiros, respectivamente. 

No caso, não se poderia sustentar que o  
efeito da aprovação dessas duas propostas  
devesse ser considerado cumulativo, pois tanto 
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uma como outra estabelecem o mesmo teto para as 
verbas em aprêço. 

Assim, parece que, atendida a primeira, a 
segunda está prejudicada, devendo deixar de figurar 
na Redação Final. 

É o que a Mesa sugere – à consideração do 
Plenário. (Pausa). 

Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Senhores Senadores que aprovam a 

Redação Final com a sugestão da Mesa, queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovada. 
Fica prejudicada a Emenda nº 4-C. 
É a seguinte a Redação Final aprovada: 

 
PARECER 

Nº 453, DE 1958 
 

Da Comissão de Finanças, sôbre a 
Redação Final das emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara, nº 143, de 1958, que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União para 
o exercício financeiro de 1959 – Anexo 4 – Poder 
Executivo – Subanexo 4.01.02 – Presidência da 
República. 

Relator: Sr. Ary Vianna. 
A Comissão de Finanças apresenta a  

fôlhas anexas a Redação Final das emendas  
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara, nº  
143, de 1958, que estima a Receita e  
fixa a Despesa da União para o exercício 
financeiro de 1959. – Anexo 4 – Poder  
Executivo – Subanexo 4.01.02 – Presidência da 
República. 

Sala das Comissões, em 17 de  
novembro de 1959. – Vivaldo Lima,  
Presidente. – Ary Vianna, Rela- 
 

tor. – Lino de Mattos. – Gaspar Velloso. – Júlio Leite. 
– Daniel Krieger. – Francisco Gallotti. – Novaes 
Filho. – Parsifal Barroso. 

Redação Final das emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara que estima a Refeita e fixa 
a Despesa da União para o exercício financeiro de 
1959 – Anexo 4 – Poder Executivo – Subanexo 
4.01.02 – Presidência da República. 

 
EMENDAS 

Nº 1 
 

Encargos Gerais. 
Conselho Coordenador do Abastecimento. 
Custeio. 
Encargos Diversos. 
Reaparelhamento e desenvolvimento etc. 
Acrescente-se: 
"Despesas de qualquer natureza com a 

instalação e funcionamento das Delegacias 
Estaduais do Conselho, inclusive elaboração de 
estudos, inquéritos e pesquisas ligadas à execução 
dos programas Regionais de Abastecimento e 
Assistência Técnica a que se refere o Decreto nº 
41.278, de 9 de abril de 1957 – Cr$ 10.000.000,00. 

 
Nº 2 

 
Conselho Coordenador de Abastecimento. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento. 
Despesas de qualquer natureza etc., com o 

Conselho Coordenador de Abastecimento, de 
Cruzeiros 35.000.000,00, para Cr$ 50.000.000,00. 

 
Nº 3 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
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Onde se lê: 
1.5.04 – Iluminação, fôrça motriz e gás – Cr$ 

900.000,00. 
1.5.11 – Telefone, telefonemas, telegramas, 

radiogramas, porte postal e assinatura de caixas 
postais – Cr$ 1.600.000,00. 

Leia-se: 
1.5.04 – Iluminação, fôrça motriz e gás – Cr$ 

1.200.000,00 
1.5.11 – Telefone, telefonemas, telegramas, 

radiogramas, porte postal e assinatura de caixas 
postais – Cr$ 2.400.000,00. 

 
Nº 4 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
Onde se lê: 
1.5.04 – Iluminação, fôrça motriz e gás – Cr$ 

900.000,00. 
1.5.11 – Telefone, telefonemas, telegramas, 

radiogramas, porte postal e assinatura de caixas 
postais. – Cr$ 1.800.000,00. 

Leia-se: 
1.5.04 – Iluminação, fôrça motriz e gás – Cr$ 

1.200.000,00 
1.5.11 – Telefone, telefonemas, telegramas, 

radiogramas, porte postal e assinatura de caixas 
postais – Cr$ 2.400.000,00. 

 
Nº 5 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.23 – Reaparelhamento e 

desenvolvimento de programas, serviços e 
trabalhos específicos. 

1) Despesas de qualquer natureza com a 
manutenção da Secretaria Geral do Conselho do 
Desenvolvimento (Decreto nº 38.744, de 1 de 
fevereiro de 1956 inclusive elaboração de 
estudos), projetos e investigações econômicas e 
sociais. 

Aumente-se: 
de Cr$ 25.000.000,00 para Cruzeiros 

30.000.000,00. 
2) Despesas de qualquer natureza etc. 
Aumente-se: 
de Cr$ 35.000.000,00 para Cruzeiros 

40.000.000,00. 
 

Nº 6 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.1.00 – Auxílios. 
3) Entidades Autárquicas. 
Onde se diz: 
2) Conselho Nacional de Pesquisas. 
1) Conselho Nacional de Pesquisas. – Cr$ 

240.000.000,00. 
2) Instituto de Química Pura e Aplicada – Cr$ 

20.000.000,00. 
3) Para execução de obras relativas a setor de 

energia nuclear da Universidade Católica do Rio de 
Janeiro – Cr$ 10.000.000,00. 

Diga-se: 
2) Conselho Nacional de Pesquisas – Cr$ 

270.000.000,00. 
 

Nº 7 
 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.1.00 – Auxílios. 
3) Entidades Autárquicas. 
Onde se lê: 
1) Conselho Nacional de Estatística etc. – Cr$ 

470.000.000,00. 
Leia-se: 
Conselho Nacional de Estatística etc. – Cr$ 

502.234.000,00. 
Onde se lê: 
1) Núcleo de Planejamento Censitário etc. – 

Cr$ 25.000.000,00. 
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Leia-se: 
Núcleo de Planejamento Censitário etc. – Cr$ 

36.000.000,00. 
 

Nº 8 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.1.00 – Auxílios. 
3) Escola Nacional de Ciências Estatísticas, 

aumente-se de Cruzeiros 20.000.000,00 para 
Cruzeiros 22.000.000,00. 

O SR. PRESIDENTE: – Será feita a devida 
comunicação à Câmara dos Deputados. 

Designo o nobre Senador Lima Guimarães 
para acompanhar o estudo das emendas do Senado, 
na outra Casa do Congresso. 

 
Discussão única, da Redação Final das emendas 

do Senado ao Projeto de Lei da Câmara, nº 143, de 
1958, que estima a Receita e fixa a Despesa da União 
para o exercício financeiro de 1959 – Subanexo nº 4.02 
– Departamento Administrativo do Serviço Público – 
(redação oferecida pela Comissão de Finanças, em seu 
Parecer nº 452, de 1958). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Senhores Senadores que aprovam a Redação 

Final, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. 
É a seguinte a Redação Final aprovada. 

 
PARECER 

Nº 452, DE 1958 
 

Da Comissão de Finanças, sôbre a Redação 
Final das emendas do Senado ao Proje- 
 

to de Lei da Câmara, nº 143, de 1958, que  
estima a Receita e fixa a Despesa da União  
para o exercício financeiro de 1959 –  
Anexo 4 – Poder Executivo – Subanexo 4.02  
– Departamento Administrativo do Serviço 
Público. 
 

Relator: Sr. Ary Vianna. 
A Comissão de Finanças apresenta a fôlhas 

anexas a Redação Final das emendas do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara, nº 143, de 1958, 
que estima a Receita e fixa a Despesa da  
União para o exercicio financeiro de 1959  
– Anexo 4 – Poder Executivo – Subanexo  
4.02 – Departamento Administrativo do Serviço 
Público. 

Sala das Comissões, em 17 de novembro 
de 1958. – Vivaldo Lima, Presidente em 
exercício. – Ary Vianna, Relator. – Lino de 
Mattos. – Gaspar Velloso. – Daniel Krieger. – 
Júlio Leite. – Francisco Gallotti. – Novaes Filho. –
Parsifal Barroso. 

Redação Final das emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara que estima a Receita e 
fixa a Despesa da União para o exercício 
financeiro de 1959 – Anexo 4 – Poder Executivo – 
Subanexo 4.02 – Departamento Administrativo do 
Serviço Público. 

 
EMENDAS 

Nº 1 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
Inclua-se: 
1.1.20 – Gratificação pela execução de 

trabalho de natureza especial, com risco de vida ou 
saúde. 

Eleve-se de Cr$ 362.400,00 para Cr$ 
401.280,00. 
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Nº 2 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.21 – Gratificação pela participação em 

órgão de deliberação coletiva. 
1) Para custear a Comissão instituída pelo art. 

15 do Decreto nº 35.596, de 2-8-54, combinado com 
o art. 1º do Decreto nº 38.956, de 3-4-56. 

Aumente-se de Cr$ 220.800,00 para Cr$ 
384.000,00. 

 
Nº 3 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.06 – Reparos, adaptações, recuperação e 

conservação de bens móveis. 
Aumente-se de Cr$ 400.000,00 para Cr$ 

700.000,00. 
 

Nº 4 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento 

de programas, serviços e trabalhos específicos. 
Onde se lê: 
4) Despesas de qualquer natureza com a 

participação do DASP, em programas especiais junto 
ao Instituto Internacional de Ciências Administrativas 
em Bruxelas e a outras entidades de Administração 
Pública, nacionais e estrangeiras. 

Leia-se: 
4) Despesas de qualquer natureza com a 

participação do DASP, com pragramas especiais 
junto ao Instituto Internacional de Ciências 
Administrativas em Bruxelas (Seção Brasileira) e a 
outras entidades de Administração Pública, nacionais 
e estrangeiras. 

O SR. PRESIDENTE: – Será feita a devida 
comunicação à Câmara dos Deputados. 

Designo o nobre Senador Lima Guimarães 
para acompanhar na Câmara dos Deputados o 
estudo das emendas, do Senado. 

 
Discussão única, da Redação Final das 

emendas do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara, nº 143, de 1958, que estima a Receita e 
fixa a Despesa da União para o exercício 
Financeiro de 1959 – Subanexo nº 4.08 – 
Conselho Nacional do Petróleo – redação 
oferecida pela Comissão de Finanças, em seu 
Parecer nº 451, de 1958. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Senhores Senadores que aprovam a 

Redação Final, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está aprovada. 
É a seguinte a Redação Final aprovada: 

 
PARECER 

Nº 451, DE 1958 
 

Da Comissão de Finanças, sôbre a 
Redação Final das emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara, nº 143, de 1958, que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União para 
o exercício financeiro de 1959 – Anexo 4 – Poder 
Executivo – Subanexo 4 08 – Conselho Nacional 
do Petróleo. 

 
Relator: Sr. Ary Vianna. 
A Comissão de Finanças apresenta a fôlhas 

anexas a Redação Final das emendas do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara, nº 143, 
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de 1958, que estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o exercício financeiro de 1959 – Anexo 4 
– Poder Executivo – Subanexo 4.08 – Conselho 
Nacional do Petróleo. 

Sala das Comissões, em 17 de novembro de 
1958. – Vivaldo Lima, Presidente. – Ary Vianna, 
Relator. – Parsifal Barroso. – Lino de Mattos. – 
Daniel Krieger – Gaspar Velloso. – Júlio Leite. – 
Francisco Gallotti. – Novaes Filho. 

Emenda do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara que estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o exercício financeiro de 1959 – Anexo 4 
– Poder Executivo – Subanexo 4.08 – Conselho 
Nacional do Petróleo. 

 
EMENDA Nº 1 

 
4.08 – Conselho Nacional do Petróleo. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.23 – Reaparelhamento etc. 
Acrescente-se: 
2) Despesas de qualquer natureza com 

estudos estatísticos, econômicos e de 
planejamento referentes ao abastecimento 
nacional do petróleo, com fiscalização técnica, 
contábil e industrial das emprêsas petrolíferas 
que operem no Brasil ou cujas atividades estejam 
subordinadas à superintendência do Conselho em 
virtude de tratados, convênios ou acôrdos 
internacionais – Cr$ 18.000.000,00. 

O SR. PRESIDENTE: – Será feita a devida 
comunicação à Câmara dos Deputados. 

Designo o nobre Senador Lima Guimarães 
para acompanhar na Câmara dos Deputados o 
estudo das emendas do Senado. 

Está finda a matéria constante do avulso. 

Em discussão o Requerimento nº 438, lido e 
apoiado na hora do Expediente, de autoria dos 
Senhores João Villasbôas e Filinto Müller, de inserção 
nos Anais da entrevista do Sr. Ministro do Trabalho, 
concedida a órgão da imprensa desta capital. 

Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 
a discussão. (Pausa). 

Está encerrada. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

requerimento, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está aprovado. 
A entrevista em aprêço será publicada nos 

Anais do Senado. 
O SR. JOÃO VILLASBOAS: – Sr. Presidente, 

peço, a palavra para declaração de voto. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, para 

declaração de voto, o nobre Senador João Villasbôas. 
O SR. JOAO VILLASBOAS (para declaração 

de voto.) (*): – Sr. Presidente, se requeri, com o 
nobre Senador Filinto Müller, inserção nos Anais da 
notável entrevista dada ao "O Correio da Manhã" 
pelo Senhor Ministro do Trabalho, relativamente à 
unificação dos Institutos de Previdência Social, foi 
porque, desde quando o nobre Líder da Maioria 
presidia o Conselho Nacional do Trabalho e eu era 
membro dêsse Conselho... 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Membro dos mais 
ilustres e capazes. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Agradeço a 
bondade de Vossa Excelência. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – V. Exa. honrou o 
Conselho Nacional do Trabalho todo o tempo em que 
o serviu, com dedicação e eficiência. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. JURACY MAGALHÃES: – Aliás, como 
em tôdas as funções que tem desempenhado 
durante sua longa, brilhante e fecunda vida pública. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Agradeço a 
generosidade de meus nobres colegas. 

Dizia eu, Sr. Presidente, que já ao tempo em 
que servíamos no Conselho Nacional do Trabalho, o 
Senador Filinto Müller e eu sempre nos interessamos 
pela unificação dos institutos de Previdência Social, 
atendendo a que a diversificação dêsses serviços 
assistenciais, em relação às classes profissionais, 
não sòmente acarreta grandes despesas, como 
ainda dificulta a prestação de assistência ao 
associado. 

Existe, no Senado, projeto de reforma da 
previdência social, o qual, entretanto, contém o 
mesmo êrro, pois mantém os diferentes institutos. 
Aliás, o criador dêsses órgãos assistenciais, o 
saudoso Presidente Getúlio Vargas, já se orientara 
no sentido de sua unificação e fizera organizar 
trabalho com êsse objetivo. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – A unificação 
chegou a ser decretada pelo Presidente Getúlio 
Vargas. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Melhor, Sr. 
Presidente. O nobre Senador Filinto Müller, em 
aparte com que me honra, esclarece que chegou a 
ser decretada a unificação dos institutos. Ainda hoje, 
entretanto, persiste-se no êrro. A prova é o projeto 
em trâmite no Senado. 

O ilustre titular da Pasta do Trabalho assim 
esclarece o seu pensamento: 

"Não nos parece, entretanto, que essa atual 
estrutura por categoria profissional, possa resistir a 
uma análise de profundidade, se considerarmos o 
vulto das despesas administrativas que 
indiscutivelmente resulta da existência, na  
mesma localidade, na mesma unidade 
 

administrativa do País, enfim, na mesma área, de 
seis entidades operando para o mesmo fim, 
agravado êsse mal pela descoordenação ensejada 
pela autonomia de gestão característica de natureza 
autárquica de que se revestem essas instituições". 

Depois de longas considerações nesse 
sentido, conclui dando as vantagens da unificação, 
que assim concretiza, 

1. Administrativas: 
a) uniformização dos benefícios de prestação 

de serviços médicos, evitando os critérios díspares, 
existentes; 

b) notável compressão de despesas 
administrativas e gerais, em face da unificação 
técnica e administrativa; 

c) possibilidade de levar os serviços médicos a 
todos os recantos do País, conjugando ao máximo 
de eficiência o mínimo de despesas; 

d) as CAP. e IAP. livres da preocupação dos 
serviços médicos se dedicariam às suas finalidades 
imediatas. 

2. Financeiro-atuariais: 
a) uniformização do critério técnico de 

definição e fixação do conceito de invalidez e suas 
diversas modalidades permitindo a confecção de 
tábuas de 

mortalidade; 
invalidez; 
morbidez; 
mortalidade de inválidos, alicerçados em 

dados uniformemente colhidos e abrangendo uma 
coletividade de proporções vultosas". 

Sr. Presidente, como nem todos os 
eminentes colegas poderão ter tido oportunidade 
de ler essa importantíssima entrevista, pedi a 
transcrição nos Anais do Senado, a fim de que 
todos tomemos conhecimento da orientação 
traçada pelo Senhor Ministro do Trabalho, 
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em relação à unificação dos Institutos de Previdência 
e possamos, desde logo, enfrentar o problema diante 
do projeto em andamento nesta Casa. 

É verdade que a Imprensa tem pedido que se 
acelere a discussão e votação da proposição, mas 
diante de tão importante declaração do Titular da 
Pasta do Trabalho, considero que o Senado deve 
ponderar muito quanto ao seu andamento e suas 
modificações, para atender, não sómente às falhas 
apontadas pelo Sr. Fernando Nóbrega, como 
também a outras de realce. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo 
que tratar, vou encerrar a sessão. Designo para a 
sessão ordinária a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Continuação da discussão única do Projeto 

de Lei da Câmara, nº 88, de 1958, que dispõe sôbre 
a inatividade dos militares da Polícia Militar, do 
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e dos 
remanescentes da extinta Policia Militar do Território 
do Acre, e dá outras providências (em regime de 
urgência, nos têrmos do art. 156, § 3º, do Regimento 
Interno, em virtude do Requerimento nº 430, de 
1958, do Sr. Gilberto Marinho e outros Senhores 
Senadores, aprovado na sessão ordinária de 14 do 
mês em curso), tendo Pareceres (ns. 373 a 375, de 
1958) das Comissões: – de Constituição e Justiça, 
pela constitucionalidade; – de Segurança Nacional, 
oferecendo Emendas (ns. 1-C a 10-C); – de 
Finanças, favorável ao projeto e às emendas; e 
dependendo de novo pronunciamento da Comissão 
de Finanças, em virtude do Requerimento nº 411-58, 
aprovado na sessão de 10 do corrente. 

2 – Discussão única do Projeto de Lei  
da Câmara, nº 145, de 1958, que institui o  
crédito de emergência do PoIígono das Sêcas 
(em regime de urgência, nos têrmos do 
 

art. 156, § 3º, do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 431, do Sr. Juracy Magalhães e 
outros Senhores Senadores, aprovado na sessão de 
14 do mês em curso), dependente de Pareceres das 
Comissões de Economia e de Finanças. 

3 – Votação, em discussão única, (com 
apreciação preliminar da constitucionalidade, nos 
têrmos do artigo 133 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei da Câmara, nº 31, de 1958, que regula 
a situação dos servidores civis e militares candidatos 
a cargos eletivos ou diplomados para o exercício de 
mandato legislativo federal, tendo Pareceres das 
Comissões de: – Constituição e Justiça: (224, de 
1958) – pela constitucionalidade, e (434, de 1958) – 
reconsiderando parecer anterior, considera 
inconstitucional o projeto e, em conseqüência, tôdas 
as emendas a êle apresentadas; – Serviço Público 
Civil (225, de 1958), favorável, com a Emenda que 
oferece, sob nº 1-C; e – Segurança Nacional (226, 
de 1958), favorável ao projeto e à Emenda nº 1-C e 
oferecendo as de ns. 2-C e 3-C. 

4 – Discussão única, da Redação Final  
das emendas do Senado ao Projeto de Lei  
da Câmara, nº 21, de 1958, que autoriza o  
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Viação  
e Obras Públicas, os créditos especiais de  
Cr$ 2.000.000,00 e Cr$ 2.000.000,00  
para construção dos prédios das Agências Postais 
Telegráficas, nas cidades de Chapecó e Dourados, 
Estados de Santa Catarina e Mato Grosso (redação 
oferecida pela Comissão de Redação em seu 
Parecer nº 437, de 1958). 

Levanta-se a sessão às 10 horas e 45 
minutos. 

Entrevista do Senhor Ministro do Trabalho, 
que se publica nos têrmos do Requerimento nº 438, 
dos Srs. João Villasbôas e Filinto Müller,  
aprovado na Sessão Extraordinária de 18 de 
Novembro de 1958: 
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MINISTRO DO TRABALHO ANUNCIA AS BASES 
PARA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 
O Sr. Fernando Nóbrega declara ao "Correio 

da Manhã" que é preciso unificar e uniformizar a 
previdência – Três aspectos que reclamam a ação 
do Estado – O atual sistema acarreta volumosas 
despesas – Males da pluralidade institucional – 
Vantagens da unificação da previdência. 

Todos somos acordes em que se torna 
necessária a reforma da previdência social no Brasil 
– declarou o Ministro do Trabalho, Senhor Fernando 
Nóbrega, na entrevista exclusiva de ontem. 
Acrescentou que é preciso unificá-la e uniformizá-la 
para melhor beneficiar os segurados. 

Falar em reforma de bases e de estrutura da 
previdência – acentuou – e esquecer os malefícios 
dessa pluralidade institucional, com a seqüência de 
desperdício e de mau emprêgo de despesas 
administrativas que ela enseja, não nos parece 
racional. 

O Ministro Fernanda Nóbrega adiantou, então, 
que três aspectos básicos reclamam a ação do 
Estado para promover a reforma da previdência, 
como "a atual organização administrativa, a injusta 
diversidade dos planos de beneficio para os 
segurados das diferentes instituições e o vigente 
sistema de custeio". 

 
Pluralidade institucional 

 
Após enunciar as diretrizes que o orientarão 

na reforma da previdência social, o Ministro 
Fernando Nóbrega passou a explicar ponto por 
ponto: 

A previdência social nasceu no Brasil em 1923 
com a Lei Elói Chaves, em moldes ditados pela 
prudência na experimentação de uma idéia política, 
no âmbito de cada emprêsa, única solução  
adotada até 1933, quando começaram a sur- 
 

gir os grandes institutos de âmbito nacional por 
categoria profissional. Com a mais recente fusão de 
tôdas as Caixas de Aposentadoria e Pensões em 
uma só entidade para todos os ferroviários e 
empregados em serviços públicos – a CAPFESP – 
ultimou-se a estruturação da previdência social por 
categoria profissional. Não nos parece, entretanto, 
que essa atual estrutura por categoria profissional, 
possa resistir a uma análise de profundidade, se 
considerarmos o vulto das despesas administrativas 
que indiscutìvelmente resulta da existência, na 
mesma localidade, na mesma unidade administrativa 
do País, enfim, na mesma área, de seis entidades 
operando para o mesmo fim, agravado êsse mal pela 
descoordenação, ensejada pela autonomia de 
gestão característica da natureza autárquica de que 
se revestem essas instituições. 

E em seguida: 
Enquanto em certas áreas se superpõem e se 

multiplicam perdulàriamente rêdes de fiscalização, 
de arrecadação, e de agências concessoras de 
benefícios daquelas seis autarquias de previdência, 
outras localidades são deixadas ao abandono. Afora 
aquelas razões de gênese da previdência social 
entre nós, que princípios de organização e 
racionalização de serviços poderiam ser invocados 
para justificar essa pluralidade de instituições para os 
mesmos fins? Aquelas soluções por empresa e por 
categoria profissional, por todos os títulos 
recomendáveis como veículos da implantação e do 
desenvolvimento progressivo da previdência social 
entre nós, não mais nos parecem ter qualquer 
cabimento neste momento em que pràticamente a 
quase totalidade dos trabalhadores urbanos estão 
abrangidos pelo Seguro Social. 

 
Heterogeneidade de atribuições 

 
Esclareceu ainda que se de um  

lado notamos o êrro da pluralida- 
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de, na mesma área, de instituições para os 
mesmos fins, temos, de outro uma deturpação  
de iguais conseqüências, qual seja, em  
cada uma daquelas autarquias de previdência 
social, a heterogênea complexidade de 
atribuições. 

E ressaltou o Ministro do Trabalho: 
– Cada instituição é atualmente obrigada,  

a um só tempo, a realizar o seguro social 
pròpriamente dito, a dar assistência médica a  
seus segurados e dependentes, a resolver os 
problemas de habitação dêstes, assumindo, por 
vêzes, a condição de emprêsa construtora de 
conjuntos residenciais, e a operar como banco de 
investimento de suas reservas. Um só dêstes 
problemas – o da assistência médica, cirúrgica, 
odontológica e farmacêutica, em ambulatório, em 
hospital e a domicílio, a cêrca de treze milhões  
de segurados e dependentes (aproximadamente, 
metade das populações urbanas) – é de tal 
magnitude, considerados os índices de morbidade  
do País, que o seu tratamento de permeio com  
o do pagamento de prestações em espécie,  
próprio do Seguro Social stricto sensu, só pode 
conduzir à crescente perda de crédito das 
instituições no conceito público, colocando-as no 
pelourinho da crítica diária da imprensa e dos 
segurados. 

Ponderando: 
Pensamos que a pluralidade institucional  

tem cabimento, não para repetir ação do Estado  
na mesma área, mas para retirar às autarquias  
de previdência social a complexidade que  
as emperra e que provocam restrições, da  
opinião pública. A reforma deveria assim  
tratar em instituições diferentes, cada ramo de 
atividade das seis autarquias existentes. Em 
princípio, sou pois favorável à dissociação  
de tratamento dos problemas de Seguro  
Social pròpriamente dito de Assistência Médica, 
 

assim como da separação dêstes dois setores do de 
Aplicação de Reservas. A mistura tem tumultuado e 
deturpado sobremodo a vida das instituições de 
previdência social. 

b) elaboração de cálculos de taxas e 
determinação das funções biométricas definidoras da 
experiência nacional, base fundamental para os 
estudos técnicos da verificação da estabilidade dos 
organismos seguradores. 

b) a prevenção pela assistência ao segurado 
ativo e ao inválido, permitindo a diminuição e 
recuperação dos incapacitados, aliviando o ônus 
permanente das CAP e IAP. 

3. Médicos-sociais: 
a) Prestação uniforme e equânime da 

assistência médica a tôda a massa segurada, 
indistintamente; 

b) aproveitamento racional do trabalho médico; 
c) aproveitamento total e uniforme da 

aparelhagem médica; 
d) expansão dos serviços de assistência de 

que necessitam os segurados de modo a diminuir os 
índices de morbidez; 

e) maior utilização que a atual do trabalho 
humano, pelos recursos de tôda espécie de que se 
poderia dispor para que se preserve a saúde e se 
recupere a capacidade de trabalho. 

Para concluir, adiantou o titular da Pasta do 
Trabalho: 

– Outras medidas, de ordem administrativa, 
estão sendo adotadas a fim de situar os problemas 
da previdência dentro da realidade atual, bem como 
de proporcionar às instituições os meios materiais 
indispensáveis ao atendimento de suas verdadeiras 
e nobres finalidades. Assim, estão sendo 
determinadas providências tendentes a efetuar, de 
maneira mais eficiente e objetiva, a cobrança das 
contribuições devidas às instituições de seguro 
social, eliminando, tanto quanto possível, as vultosas 
dívidas que lhes oneram a situação financeira. 
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Diversidade de planos de benefícios 
 
Fêz ver o titular do Trabalho que é socialmente 

injusta essa diversidade de planos de benefícios 
para as diferentes categorias profissionais, como 
hoje se observa, demonstrando: 

– É óbvio que uma reforma da previdência 
social não poderia deixar de trazer um plano único 
de benefícios, com a unidade de conceito de cada 
risco segurado e a igualdade de condições para 
aquisição de direito ao benefício, ressalvado o 
tratamento especial a que têm direito os 
trabalhadores que operam em ambientes insalubres. 
Da presença do Estado no tratamento de um 
problema de interêsse geral para tôdas as 
populações não pode derivar uma solução 
instituidora de privilégios para algumas classes em 
detrimento de outras. O projeto da Lei Orgânica da 
Previdência Social em tramitação no Senado prevê a 
extensão aos trabalhadores rurais e aos domésticos. 

 
Plano único de benefício 

 
– Assim sendo, ao se delinear o plano único de 

benefícios, deve-se ter em vista a viabilidade de sua 
generalização a tôdas as categorias de trabalhadores 
– frisou o Sr. Fernando Nóbrega, dizendo: 

– Essas são as diretrizes ou idéias-mestras 
que devem orientar uma reforma racional da 
previdência social brasileira. Essa meta, 
lògicamente, não será alcançada senão através de 
etapas sucessivas, concomitantemente com medidas 
imediatas que aperfeiçoem e dinamizem o sistema 
vigente. Entre estas medidas sobreleva a unificação 
dos serviços médicos da previdência social. 

E explicando: 
– A unificação dos Serviços Médicos 

permitindo uma justa distribuição geográfica  
dos médicos e um aparelhamento adequado  
dos serviços assistenciais das zonas po- 
 

bres é a solução racional e lógica do problema 
médico-social da Previdência. Generalizar os 
recursos médicos e a assistência é a mais eficaz e 
menos onerosa. É ademais, a única maneira de pôr, 
contìnuamente, todos os meios e métodos da ciência 
médica ao alcance de todos os segurados, 
correspondendo, assim, efetivamente, às suas 
necessidades e atingindo a verdadeira finalidade 
social da Previdência e contribuindo para o bem-
estar geral. Unificar e uniformizar para melhor 
beneficiar. 

 
Vantagens da Unificação 

 
O Ministro do Trabalho mostrou em seguida as 

vantagens da unificação, apontando: 
1. Administrativas 
a) uniformização dos benefícios de prestação 

de serviços médicos evitando os critérios díspares, 
existentes; 

b) notável compressão de despesas 
administrativas e gerais em face da unificação 
técnica e administrativa; 

c) possibilidade de levar os serviços médicos a 
todos os recantos do País, conjugando ao máximo 
de eficiência o mínimo de despesas; 

d) as CAP. e IAP. livres da preocupação dos 
serviços médicos, se dedicariam às suas finalidades 
imediatas. 

2. Financeiro – Atuariais: 
a) uniformização do critério técnico de 

definição e fixação do conceito de invalidez e suas 
diversas modalidades permitindo a confecção de 
tábuas de 

mortalidade; 
invalidez; 
morbidez; 
mortalidade de inválidos alicerçados em dados 

uniformemente colhidos e abrangendo uma 
coletividade de proporções vultosas. 
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PRESIDÊNCIA DOS SENHORES APOLÔNIO SALLES E VICTORINO FREIRE 
 
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se 

presentes os Srs. Senadores: 
Vivaldo Lima. 
Mourão Vieira. 
Prisco dos Santos. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Waldemar Santos. 
Mathias Olympio. 
Leônidas Mello. 
Onofre Gomes. 
Parsifal Barroso. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
João Arruda. 
Argemiro de Figueiredo. 
Apolônio Salles. 
Novaes Filho. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Juracy Magalhães. 
Lima Teixeira. 
Carlos Lindenberg. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Moreira Filho. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Alencastro Guimarães. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 

Lino de Mattos. 
Moura Andrade. 
Domingos Vellasco. 
Pedro Ludovico. 
Mário Motta. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Othon Mäder. 
Gaspar Velloso. 
Alô Guimarães. 
Gomes de Oliveira. 
Francisco Gallotti. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. (54). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de  

presença acusa o comparecimento de 54 Srs. 
Senadores. Havendo número legal, está aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Francisco Gallotti, servindo  

de 2º Secretário, procede à leitura da  
Ata da sessão anterior, que, posta  
em discussão, é sem debate  
aprovada. 

O Sr. 3º Secretário, servindo de 1º, dá conta 
do seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Ofício 

 
Da Câmara dos Deputados nº 1.222, nos 

seguintes têrmos: 
Rio de Janeiro, 18 de novembro de 1958. 
Nº 1.222: 
(Ref. COFF 14-58). 
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Senhor Secretário: 
Tenho a honra de transmitir a Vossa 

Excelência a Mensagem Presidencial nº 291-1958, 
com a Exposição de Motivos nº 844-GM, de 14 de 
julho de 1958, do Ministério da Viação e Obras 
Públicas (Ref. PR-39.324 de 1958), acompanhada 
do Processo nº 23.698-58 do mesmo Ministério, 
expediente em que é solicitada retificação da 
proposta orçamentária para 1959, providenciada pela 
Câmara por ocasião da votação do Subanexo nº 
4.22 – Ministério da Viação, Parte Geral, do Projeto 
nº 4.180-B-1958, já remetido a essa Casa do 
Congresso Nacional. 

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa 
Excelência os protestos de elevada estima e distinta 
consideração. – José Bonifácio – Primeiro 
Secretário. 

À Comissão de Finanças. 
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 

Expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Domingos 

Vellasco, por cessão do Senador Lino de Mattos, 1º 
orador inscrito. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO (lê o 
seguinte discurso): – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o Brasil está atingindo um grau de 
desenvolvimento que nos impele a lutar contra as 
limitações e servidões que ainda pesam sôbre nossa 
economia. 

Essa luta pela nossa emancipação há de 
encontrar, como está de fato encontrando, muitos 
obstáculos criados por aquelas fôrças que desejam 
manter-nos na posição de exportadores de matérias 
primas e importadores de produtos industrializados. 

Embora seja muito baixa a capacidade 
aquisitiva de nosso povo, o Brasil constitui, ainda 
assim, mercado importante no cômputo do consumo 
mundial. 

O Senador democrata norte-americano, Sr. 
Lynton Johnson, prediz que «o mercado latino-
americano será o maior de todo o mundo e não 
sòmente o maior mas também o mais rico». 
(Discurso na Câmara do Comércio de Victoria – 
Texas, em 13-11-58). 

É claro que os interessados tudo têm feito 
para não o perderem. Essa oposição está sendo 
mais forte, quando o nosso progresso vai passando 
da indústria de transformação para a indústria 
pesada, que é a base de nossa emancipação 
econômica. 

Mas é, sobretudo, no setor do petróleo, que o 
Brasil está seguindo caminho seguro que o vai 
levando a bom êxito. 

É precisamente a prosperidade da Petrobrás 
que desencadeia contra ela uma campanha mais 
firme. Não há quem não admita que, dentro de 5 a 
10 anos, a Petrobrás será das maiores companhias 
petrolíferas do mundo e terá, por si mesma fôrças 
suficientes para se defender das manobras dos 
trusts internacionais. 

Então é preciso destruí-Ia agora. 
Para os que acompanham de perto, a política 

internacional do Petróleo, não constitui surprêsa a 
pressão que é exercida sôbre nossa economia, no 
sentido de, ainda que indiretamente, compelir o 
govêrno a modificar a lei que criou o monopólio do 
Estado e permitir a participação do capital privado na 
sua exploração. Tôda gente sabe que, quando se 
fala em capital privado, livre emprêsa, no setor do 
petróleo, realmente se está falando na entrega da 
sua exploração aos trusts internacionais. Porque, em 
tal setor, não existe livre emprêsa, mas apenas 
monopólio, seja do Estado seja dos trusts, êste 
mesmo sob a supervisão ou o apoio ostensivo do 
Estado. Ninguém ignora que essa é a política dos 
inglêses e dos americanos. 
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O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –  
Nesse ponto de vista, o monopólio sempre foi 
esmagador. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Muito 
obrigado. 

E há razão para isso. O petróleo é o  
mais importante fator de progresso e de  
potência. Mas é também uma riqueza exaurível.  
A política do petróleo, imposta por inelutáveis 
contingências, há de ser, portanto, a de conservar  
as reservas do País e consumir o petróleo  
dos outros. É a política dos Estados Unidos,  
cujo govêrno apóia, protege e incentiva os seus 
trusts, na sua tarefa de obter novas concessões no 
exterior. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Permite V. Exa. um aparte? 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Pois não. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –  

V. Exa., que viveu, como nós os que aqui estamos, 
vivemos, o período da última guerra, sabe em  
que situação dificílima se viu o Brasil, porque  
não tinha petróleo. E sabe V. Exa, que o chamado 
capital dos trusts, o capital internacional não quis,  
em matéria de pesquisa petrolífera inverter um  
níquel em nosso País. Só depois que nos 
dispusemos a encarar êsse problema do petróleo 
com mão forte é que os capitalistas têm feito tôdas 
essas manobras, essas mascaradas, a fim de nos 
arrancar aquilo que foi o esfôrço de todos os 
brasileiros. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Obrigado 
pelo aparte de V. Exa., que representa excelente 
contribuição ao meu discurso. Realmente a política 
invariável na questão do petróleo é a de que o País 
que o possui conserva-o e procura explorar o 
existente em outros países. 

(Lendo): 

Essa política tem sido irresistível no Oriente 
Médio e na América Latina. O México, depois de 
lutas sangrentas, conseguiu nacionalizar a 
exploração do seu petróleo. Foi um mau exemplo, 
aos olhos dos trusts. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Veja 
bem V. Exa.: o México, antes sempre salteado por 
movimentos militares, de então para cá deixou de 
sofrê-los. Lá não se registram mais movimentos 
subversivos. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Muito 
obrigado a Vossa Excelência. 

(Lendo): 
O Brasil, graças à visão e ao patriotismo dos 

nacionalistas, conseguiu preservar as suas jazidas. É 
também um péssimo exemplo, com que não se 
conformam os trusts e os governos que os apoiam. 

É preciso, portanto, liquidar a Petrobrás, antes 
que seja tarde demais. 

Para isso, que fazer? 
Não é preciso ser nenhum iniciado em política 

internacional para se saber que tôdas as armas são 
usadas. Não há quem não conheça as vicissitudes 
por que tem passado os povos da Venezuela, da 
Colombia, do Paraguai ou da Bolívia. E o mundo 
todo assiste à luta dos povos árabes, neste 
momento. 

Então, não é preciso ser adivinho para perceber 
a origem de muitos acontecimentos, aparentemente 
desligados entre si mas que são desencadeados 
pelas mesmas fôrças, em nosso País. 

Em discurso que aqui proferi, em nome do 
Partido Socialista, no dia 21 de agôsto de 1953, 
analisei a conjuntura política e social de então,  
para mostrar que as agitações daquele ano  
eram comandadas pelo mesmo grupo de pressão  
e visavam ao único objetivo de impedir o monopólio 
do Estado na exploração do petróleo. To- 
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dos os casos criados, tôdas as campanhas 
desencadeadas visavam a desmoralizar o Sr. Getúlio 
Vargas, e levá-lo à renúncia. 

«É preciso apontá-lo à Nação – dizia eu  
um ano antes do dia 24 de agôsto – como autor  
dos escândalos, a fim de preparar psicològicamente 
o povo para o impeachment ou coagi-lo, pelo  
clamor público, a renunciar o seu mandato. Então  
se faz violenta campanha pela imprensa, pelo  
rádio e pela televisão, em todo o território  
nacional, a fim de mobilizar a opinião pública,  
num trabalho de desmoralização do Chefe da 
Nação». 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Palavras proféticas, que dentro de pouco tempo se 
consubstanciariam, tràgicamente, nos fatos de 24 de 
agôsto. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – 
Exatamente. E terminava o meu discurso, alertando 
o Sr. Getúlio Vargas, para que se prevenisse  
contra o golpismo açulado pelos trusts 
internacionais. 

Os fatos confirmaram as previsões. Veio o 24 
de agôsto e sòmente não se torpedeou a Petrobrás, 
porque o impacto, na opinião pública, do suicídio do 
Sr. Getúlio Vargas e da denúncia de sua Carta 
Testamento impediu que se consumasse a intenção 
dos entreguistas. 

Mas os trusts não param. Nada os detém. A 
técnica seguida é a de pressão sôbre a economia 
nacional a fim de criar o estado de revolução que 
possibilite os golpes de fôrça e a instituição da 
ditadura. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Tática 
constante, contra a qual tôda a vigilância do País é 
pouca. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Muito 
obrigado a Vossa Excelência. 

Os trusts já chegaram a uma conclusão: os 
nacionalistas têm amplo apoio popular e, por isso, 
defendem a legalidade constitucional, porque dentro 
dela, não será possível a liquidação do monopólio do 
Estado. 

Assim sendo, os trusts, através dos setores 
entreguistas, querem o golpe como instrumento para 
alcançarem os seus objetivos. 

O nacionalismo é democrático; o entreguismo, 
forma larvada do colonialismo, é golpista. 

Os fatos estão aí: pressão sôbre o preço dos 
nossos produtos exportáveis; café, cacau, algodão, a 
fim de aumentar o descontentamento interno 
provocado pela alta crescente das utilidades. 

A técnica é a de ampliar, aprofundar, agravar, 
os incidentes da vida nacional, a fim de agitar a 
opinião pública e criar o ambiente para o golpe ou 
para forçar o govêrno a fazer concessões ao que os 
jornais norte-americanos designam, por eufemia, 
«free enterprise», iniciativa privada, capitais 
particulares etc. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Conversa fiada dêles. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO (lendo): – A 
Marcha da Produção, nascida de uma reivindicação 
justa ou não, da lavoura cafeeira, foi de tal maneira 
explorada, ampliada e envenenada que exigiu a 
intervenção de fôrças militares para conter a agitação. 
Culpou-se o General Lott por essa intervenção. 

O mesmo aconteceu com os protestos 
ocorridos em São Paulo contra o aumento de tarifa 
da Companhia de Transportes Coletivos. A agitação 
chegou a transformar-se em luta de rua, com mortos 
e feridos. E o que se observa noutros pontos do 
País. Fortaleza inclusive. 

Sobrevém a divergência entre os  
presidentes do Conselho Nacional do Petróleo  
e da Petrobrás. É uma divergência igual a muitas 
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outras divergências que ocorrem na administração 
pública. Mas desde logo se a transforma em um 
caso nacional. Mete-se o dedo na ferida para 
transformar a comichão num caso letal – que 
desmoralize a Petrobrás, vale dizer, o monopólio do 
Estado na exploração do petróleo. 

Como prato saboroso para o banquete 
entreguista, surge o caso da Aeronáutica. Amplia-se, 
explora-se, aprofunda-se o caso. Cria-se o 
desassossêgo. Forja-se uma crise. Joga-se o 
Exército contra a Aeronáutica. E aqui, como sempre, 
há o estribilho que é a campanha contra o Ministro 
Teixeira Lott. 

Mal conheço pessoalmente o General Lott. 
Nunca fui a seu Gabinete. Conheço-o apenas como 
instrutor que foi, ao tempo em que eu era aluno da 
Escola do Realengo. Muitos senadores sabem que 
fui colega da maioria dos Generais e dos 
Brigadeiros, a muitos dos quais sou ligado por velha 
e indestrutível amizade, a despeito de, muitas vêzes, 
divergirmos no encarar os acontecimentos políticos. 

Mas não conheço nem sou amigo do General 
Lott. Não sou amigo pessoal, mas sou seu admirador, 
porque sou patriota, quer dizer, nacionalista. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Aliás o 
General Lott tem muitos admiradores. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Por que a 
campanha contra Lott? Dir-se-á que é por causa do 
11 de novembro, quando foi abortada a conspiração 
governamental pela intervenção do Exército. 
Pretendia-se evitar a posse do presidente eleito. E 
por que se pretendia isso? Pela mesma razão por 
que se deu o golpe de 24 de agôsto, por mim 
previsto com um ano de antecedência. 

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

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Com todo o 
prazer. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não vi qualquer 
campanha contra o General Lott; ao contrário vejo é 
S. Exa, fazer campanha contra jornais e a 
democracia. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – O 
nobre colega vê as coisas de modo diferente do 
nosso. Há uma campanha sempre crescente; que 
há, de fato há. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não vejo ameaçado o 
General Lott, mas a democracia. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Observe V. Exa. como as nossas vistas  
são diferentes: o nobre colega só vê determinado 
setor. 

O SR. MEM DE SÁ: – Sinal de que V. Exa. 
não se preocupa muito com a Democracia. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Quem 
disse a Vossa Excelência? 

O SR. MEM DE SÁ: – Preocupa-se mais com 
o General Teixeira Lott. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –  
Será a Democracia privilégio de V. Exa.? Não é 
possível! 

O SR. MEM DE SÁ: – Não afirmei semelhante 
coisa. Aliás, vejo que o General Teixeira Lott é 
privilégio de V. Exa. O que desejo é justamente que 
V. Exa. se preocupe tanto com a Democracia quanto 
eu. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não 
contestei isso a V. Exa.; mas parece que o nobre 
colega o contesta a mim. 

O SR. MEM DE SÁ: – Vossa Excelência como 
o General Teixeira Lott, está com a mania de 
perseguição. 
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O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Disseram-me que, quando V. Exa. veio do Rio 
Grande, teve a impressão de que nesta capital 
haveria talvez mania de perseguição para com os 
seus correligionários. 

O SR. MEM DE SÁ: – Absolutamente! 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Veja 

bem V. Exa. como é difícil entendermo-nos nesse 
sentido. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – A 
campanha contra o General Teixeira Lott... 

O SR. MEM DE SÁ: – Não existe. 
O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Não 

existe? O General Teixeira Lott, usando dos meios 
legais, já apresentou ao Sr. Ministro da Justiça cêrca 
de cinco avisos pedindo se aplicasse a Lei de 
Imprensa àqueles que o injuriavam. 

O SR. MEM DE SÁ: – Lei de Segurança. 
O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Ainda 

agora, em vez de agir como muitas vêzes,  
se procedem nesta República, inclusive no  
quatriênio passado quando elementos a serviço de 
militares ou de autoridades espancavam 
representantes da Imprensa com o objetivo de 
impedí-los de falar, o General Teixeira Lott utilizou-se 
apenas dos meios legais, das leis votadas pelo 
Congresso: Lei de Imprensa e Lei de Segurança 
Nacional. 

O SR. MEM DE SÁ: – Lei de Segurança 
Nacional. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Não 
conheço, repito, o Sr. Ministro da Guerra.  
Reafirmo, no entanto, que, embora insultado em sua 
dignidade de militar, em têrmos que nenhum 
Senador admitiria, não usou os processos sobe- 
 

jamente empregados desde os primórdios da 
República. 

O SR. MEM DE SÁ: – Exalta Vossa 
Excelência o General Lott, porque não mandou 
espancar ninguém. Fique a afirmativa registrada em 
nossos Anais. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Não use, 
meu nobre colega, de um argumento terra-a-terra 
com um velho parlamentar como eu. 

O SR. MEM DE SÁ: – É o que V. Exa. disse. 
O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Não me 

embrulhará nem desvirtuará meu objetivo, com êsse 
aparte pequenino. 

O SR. MEM DE SÁ: – Quem se embrulhou foi 
Vossa Excelência. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Quero 
dizer como prova – e V. Exa. suscitou a questão – 
que o General Teixeira Lott tem sido insultado e 
sofrido campanha desmoralizadora, do 
conhecimento de tôda a Nação. Ninguém neste País 
o ignora. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Apenas o Senador Mem de Sá o ignora. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Aquêle 
ilustre militar, no entanto, pediu apenas aplicação da 
Lei. 

Declarei, de início, que não conhecia 
pessoalmente o General Lott. 

O SR. MEM DE SÁ: – Ressaltou V. Exa. que 
êle era tão admirável que não tinha mandado 
espancar ninguém, como outros anteriormente o 
tinham feito. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Minha 
intenção não foi essa. Quer V. Exa. deturpar o meu 
pensamento. Basta rever o que afirmei. 
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O SR. MEM DE SÁ: – O pensamento de V. 
Exa. é claro. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – 
Semelhante procedimento não está à altura da 
inteligência de Vossa Excelência. 

O SR. MEM DE SÁ: – Nem da do nobre 
orador. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Um  
dos poucos Senadores que têm protestado,  
desta tribuna contra violências praticadas contra 
jornalistas e, principalmente, contra indefesos 
operários espancados, sou eu; não Vossa 
Excelência. 

O SR. MEM DE SÁ: – No momento V. Exa. 
está com o General Lott, contra a Imprensa. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Não 
defendo a violência. Afirmo apenas, como prova 
palpável, concreta, indiscutível, que, embora 
sofrendo campanha insultuosa, o General Lott não 
mandou, a exemplo de outros brasileiros, espancar 
pessoa alguma. 

O SR. MEM DE SÁ: – Acentuou V. Exa. que o 
achava admirável por não ter mandado espancar 
ninguém. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Não usei 
até agora o adjetivo admirável. Sequer mandou êle 
espancar o Sr. Carlos Lacerda, o jornalista mais 
espancado dêste País. 

O SR. MEM DE SÁ: – Julga Vossa Excelência 
isso admirável? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –  
Julgo. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Pois não. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Eu, como V. 
Exa., mal conheço o General Teixeira Lott; nunca fui 
ao seu gabinete. Êsse homem, êsse grande Ministro 
tem tido muita paciência e demonstrado amar a 
legalidade. Enxovalhado e criticado sem motivo por 
urna Imprensa que não prima pela prudência e pela 
decência, êsse homem só lançou mão dos meios 
legais para processar essa Imprensa, e nunca houve 
justiça para êsses casos. Nenhum jornalista, até 
hoje, foi punido por excesso de linguagem. Portanto, 
acho que o que V. Exa. diz sôbre o General Lott é 
verdade. É homem que respeita a lei e que no 
passado como no presente sempre se revelou militar 
disciplinado e disciplinador. 

O SR. MEM DE SÁ: – Permite V. Exa. novo 
aparte? (Assentimento do orador) Para mostrar a V. 
Exa. como sou isento e sereno, declaro não conhecer 
nem o General Lott nem o Sr. Juscelino Kubitschek. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – É 
pena, nobre colega! 

O SR. MEM DE SÁ: – Para mim ou para Sua 
Excelência? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Para 
Vossa Excelência. 

O SR. MEM DE SÁ: – Por que para mim, se 
não lamento não conhecer o Presidente da 
República? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – V. 
Exa. conclui assim, mas eu não. 

O SR. MEM DE SÁ: – Para mim, até hoje,  
não fêz falta. O Sr. Juscelino Kubitschek tem sido  
tão atacado como o General Lott; e eu desejava  
que S. Exa. tivesse como exemplo ou modêlo  
o Sr. Juscelino Kubitschek, que nesse particular  
é digno de aplausos. S. Exa. não só tem ouvido 
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e suportado as mesmas críticas feitas ao General 
Lott, como não tem processado, perseguido, 
mandado espancar, e mais ainda, não tem pedido 
leis de arrôcho, de violência. Como oposicionista só 
peço que o Sr. General Lott tenha como espelho o 
Sr. Juscelino Kubitschek, nesse particular. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – V. 
Exa. acaba de conceder ao Doutor Juscelino 
Kubitschek uma dessas homenagens que até hoje 
não via a oposição lhe tributar. 

O SR. MEM DE SÁ: – É porque não tenho 
mêdo de prestar homenagens quando exprimem a 
verdade e são merecidas mas não tenho pena de 
não conhecer o presidente da República. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – É 
opinião respeitável. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Sr. 
Presidente, não sou líder da maioria, mas parece 
que S. Exa. está presente e deverá receber a 
intervenção do nobre Senador Mem de Sá com 
grande satisfação. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – É claro. 
O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Afirma  

S. Exa. que o Presidente da República é um  
exemplo que deve ser apontado ao Ministro da 
Guerra. Como não sou Líder da Maioria, penso que 
devo transferir a S. Exa. o mais formidável elogio que 
já ouvi nesta Casa ao Presidente Juscelino 
Kubitschek. 

O SR. MEM DE SÁ: – Elogio que assino de 
público e raso até em cartório. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – E veja V. 
Exa. que o elogio parte de um homem da altitude 
moral do nobre Senador Mem de Sá. 

O SR. MEM DE SÁ: – Agradeço 
profundamente a V. Exa., mas desejaria que o 
General Lott tomasse o meu aparte na mesma conta 
em que V. Exa. o tem. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – O objetivo 
do meu discurso não é discutir a questão... 

O SR. VICTORINO FREIRE: – É uma 
intriguinha do nobre Senador Mem de Sá. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – ...de que o 
Presidente da República deu exemplo que deve ser 
imitado por todos os brasileiros que exercem uma 
parcela do poder. O meu objetivo é perguntar – e daí 
o aparte do nobre Senador Mem de Sá, meu velho 
amigo – por que a campanha contra o General Lott? 
Se pergunto é porque há uma campanha contra o 
General Lott! 

O SR. MEM DE SÁ: – Eu não a vejo. O 
General Lott é que está fazendo campanha contra a 
imprensa. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Por que a 
campanha contra Lott? Dir-se-á que é por causa do 
11 de novembro, quando foi abortada a conspiração 
governamental pela intervenção do Exército. 
Pretendia-se evitar a posse do Presidente eleito. E 
por que se pretendia isso? Pela mesma razão por 
que se deu o golpe de 24 de agôsto, por mim 
previsto com um ano de antecedência. Instituir uma 
ditadura que possibilitasse a entrega do petróleo aos 
trusts internacionais. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Muito 
bem. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não esqueça V. Exa. 
que o General Lott foi signatário do Manifesto de 24 
de agôsto. 
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O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Cumprimento 
V. Exa. pelo companheiro que teve naquela ocasião, 
porque eu estava contra o, 24 de agôsto. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – V.Exa. 
está dizendo o que Gondim da Fonseca diz no seu 
livro sôbre o petróleo. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO:  
– (Lendo) 
Senhor Presidente: 
Faço uma pausa para dar uma explicação. 

Todos os que conhecemos a luta pelo petróleo 
sabemos que a sua posse é uma fonte de distúrbio. 
Vimos o que se passa no mundo; verificamos o que 
acontece noutros países da América Latina, no 
Oriente Médio, e agora na África, isto é, no Sahara. 

Pelas notícias de jornais publicadas hoje – 
pretende-se que a produção de petróleo em 1963 será 
de vinte milhões de toneladas. E muitos inocentes ou 
observadores desprevenidos pensam que o Brasil, 
tendo petróleo, estaria imune das lutas e convulsões 
que êle provoca. A êsses brasileiros de boa fé, eu 
rendo. minhas homenagens e os cumprimento 
atenciosamente. Mas êles vivem no mundo da lua. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – É muito 
fácil que pretendam fazer em Fernando de Noronha o 
que fizeram na Venezuela, há pouco tempo. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – O General 
Lott poderia ser perdoado e certamente o seria, se não 
fôsse um dos defensores intransigentes da Petrobrás, 
ou seja, do monopólio do Estado na exploração do 
petróleo. O seu gesto de 11 de novembro, estaria 
esquecido. e justificado, se êle investisse contra a 
Petrobrás. O seu crime, o seu verdadeiro crime, é ser 
nacionalista. Daí a campanha contra êle. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. dá licença para 
um aparte? 

O SR. DOMINGOS, VELLASCO: – Pois não. 
O SR. MEM DE SÁ:– Lembre-se V. Exa. desta 

particularidade: nenhum jornal na Imprensa brasileira 
defendeu e tem defendido mais a Petrobrás e o 
monopólio estatal do petróleo que o «Diário de 
Notícia» . E é este jornal que está em choque mais 
profundo com o General Lott. O problema 
nacionalista não está em jôgo, no caso. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Êle é 
fundamental. 

O SR. MEM DE SÁ: – Quer dizer que o 
«Diário de Notícias» é contra a Petrobrás? 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Se o 
General Lott se declarasse contra a Petrobrás, nada 
haveria contra êle. Esquecer-se-ia o 11 de 
novembro, o «golpe contra a Constituição»... 

O SR. MEM DE SÁ :– V. Exa. considera o 
«Diário de Notícias» contrário à Petrobrás? 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Já foi a 
favor da Petrobrás. 

O SR. MEM DE SÁ :– Agora não é mais? 
O SR. DOMINGOS VELLASCO: – A meu ver 

não é mais. 
O SR. MEM DE SÁ:– Como? Esse jornal foi 

favorável à Petrobrás. 
O SR. DOMINGOS VELLASCO: A meu  

ver, não. V. Exa. diz que o «Diário de Notícias»  
é hoje um jornal nacionalista, mas nós nacionalistas, 
achamos que êle não é mais. Aliás, não  
quero analisar a situação do jornal, porque  
não é minha tarefa, neste momento, na tribuna;  
mas, quem conhecia o «Diário de Notícias» ao 
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tempo de Orlando Dantas, nas campanhas pelo 
monopólio do Estado na exploração do petróleo, e vê 
agora a sua atuação, reconhece que a diferença é 
como da água para o vinho. Não continuou na 
tradição antiga; com o novo proprietário já se 
modificou inteiramente a orientação. Os 
colaboradores do «Diário de Notícias» eram homens 
como Magalhães Júnior, Osório Borba e êste seu 
criado... 

O SR. MEM DE SÁ: – Continuam sendo 
Osório Borba, Joel da Silveira, Rubem Braga, 
nacionalistas e socialistas. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – ....todos 
dedicados à ação nacionalista; hoje há outros 
colaboradores. Aquêles nunca foram contra a 
Petrobrás. 

O SR. MEM DE SÁ: – Osório Borba continua 
no jornal, continua escrevendo. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Osório 
Borba escreveu na véspera do pleito, para ser o 
veiculo da campanha eleitoral, mas, não hoje; 
atualmente, é Gustavo Coração, o antinacionalista 
conhecido dêste País, o anti-Petrobrás. 

O SR. MEM DE SÁ: – Também 
antinacionalista? 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Aliás, a 
nata de tudo quanto representa o entreguismo lá 
está empoleirada no «Diário de Notícias». 

O SR. MEM DE SÁ: – Osório Borba, Rubem 
Braga, Joel Silveira são entreguistas? Diga Vossa 
Excelência. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Essa 
é uma questão velha. 

O SR. MEM DE SÁ: – Quem é neste País o 
dono do rótulo, da condecoração de nacionalista? 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Sr. 
Presidente, nobres colegas, conheço a questão 
Osório Borba, mas, não vim à tribuna para discutí-la, 
nem tratar da sua situação no «Diário de Notícias». 
Mas o caso é que êle foi readmitido às vésperas do 
pleito, como colaborador, porque uma plêiade de 
jornalistas pediu à direção do «Diário de Noticias» 
permissão para que êle voltasse a escrever, a fim de 
entrar em comunicação com o eleitorado do Distrito 
Federal. Isto o que ocorreu com Osório Borba. Onde 
estão os editorias nacionalistas do «Diário de 
Notícias»? 

O SR. MEM DE SÁ: – todos os dias. 
O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Hoje, o 

«Diário de Noticias» procura aprofundar a crise entre 
o Conselho Nacional do Petróleo e a Petrobrás; é 
explorar e envenenar esta questão para desmoralizar 
a Petrobrás! 

O SR. MEM DE SÁ: – O Coronel Alexinio 
Bittencourt também é entreguista? 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Não digo 
isto. 

O SR. MEM DE SÁ: – Pelo que vejo, qualquer 
pessoa que critica a administração da Petrobrás 
deixa de ser nacionalista! 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Já disse – 
e meu discurso está escrito de propósito; não foi 
improvisado – que em tôda administração há sempre 
divergências, no encarar determinados problemas, 
como há entre os Coronéis Alexinio Bittencourt e 
Janary Nunes. No entanto, por que transformar-se 
essa divergência em caso nacional, envenená-lo, 
aprofundá-lo? 

– Somente com o objetivo de desmoralizar a 
própria Petrobrás. 
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O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. afirmou que só 
há oposição ao General Teixeira Lott porque êle é 
nacionalista; e isso é grave. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – A diferença 
entre o meu pensamento e o do nobre Senador Mem 
de Sá é que o truste internacional não cria o fato, como 
não criou a divergência entre os Coronéis Alexinio 
Bittencourt e Janary Nunes a «Marcha da Produção» 
nem a crise da Aeronautica. Sobrevindo, porém, o fato, 
aplica-se a técnica usada no mundo inteiro: envenena-
se, aprofunda-se e alarga-se a brecha! 

O SR. MEM DE SÁ: – É o processo 
comunista, sempre ouvi dizer! 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Os 
processos dos trustes internacionais são os mesmos 
dos comunistas. Onde a diferença? 

O SR. MEM DE SÁ: – Os trustes são 
anteriores ao comunismo; portanto, o comunismo é 
que adotou a técnica usada. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Não foi êle 
quem criou a divergência entre os Coronéis Alexínio 
Bittencourt e Janary Nunes, a «Marcha da Produção», 
nem o caso da Aeronáutica. Criado, entretanto, o caso, 
dizem logo que a culpa é do comunismo. Por que não 
dá técnica dos trustes capitalistas? 

É preciso que V. Exa. tenha coragem de 
acusar a União Soviética e a técnica comunista como 
também atacar os Estados Unidos e a técnica dos 
trustes, como eu sempre tenho feito. 

O SR. MEM DE SÁ: – Tenho coragem e 
também acuso. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Não tenho 
medo dos trustes americanos como não tenho dos 
movimentos comunistas. 

O SR. MEM DE SÁ: – ótimo. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Aí está por 
que defendo o Brasil. É triste a posição neste País, 
daqueles que não estão a serviço dos trustes nem do 
comunismo ateu... 

O SR. MEM DE SÁ: – Creio que essa é a 
posição de todos nós. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – O General 
Lott, na minha convicção pessoal, está a serviço do 
Brasil e da Pátria, e por isso, sófre a campanha de 
ambos os lados. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. entende que 
quem calunia ou critica o General Lott o faz por ser 
êle nacionalista? 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Não desça  
V. Exa. da altura da discussão, para se preocupar 
com bobagens. 

O SR. MEM DE SÁ: – Quero apenas tirar  
uma conclusão. Se é bobagem, foi V. Exa. quem a 
disse. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – É  
uma divergência. Qualquer um de nós pode divergir 
de outrem, como divirjo de V. Exa., mas não 
devemos transformar essa divergência numa ferida 
em que se meta o dedo, se faça sangrar em que  
se lançam fôrças contra fôrças, que se cria uma 
crise... 

O SR. LINO DE MATTOS: – Permite V. Exa, 
um aparte? 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Pois não. 
O SR. LINO DE MATTOS: – As conclusões de 

V.Exa. de que as discrepâncias, as discordâncias 
enfim, com a orientação do General Lott, significam 
manifestação antinacionalista precisa, sem dúvida, 
sofrer algum reparo. Por duas vêzes lembrou  
V.Exa. o caso da «Marcha da Produção». Fui, nes- 
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ta Casa o único Senador que criticou a atuação do 
General Teixeira Lott no particular; entretanto, não 
acredito que o nobre Senador Domingos Vellasco vá 
negar a mim os sentimentos de nacionalista, 
nacionalista, não jacobino. Apesar dessa minha 
posição, não concordei em que o Ministro da Guerra 
tivesse dado as ordens militares que deu, na referida 
questão. Não veja por que V. Exa. citar o episódio de 
uma reivindicação de direito legítmo dos 
trabalhadores de nossa terra, que outro propósito 
não tinham senão virem ao Presidente da República 
e mostrarem a espoliação de que estão sendo 
vítimas, reafirmando o que está acontecendo no 
contrabando do café. Era preciso se fizesse um 
movimento de envergadura; porque não importam 
mais os discursos no Senado da República, não 
importam mais os noticiários da imprensa, não 
adiantam mais os requerimentos de informação: o 
contrabando continuava e continua. Desejavam, os 
lavradores, numa articulação de expressão nacional 
mostrar às autoridades do Govêrno Federal que, 
assim como está, o problema da lavoura não pode 
continuar. Eminente colega Domingos Vellasco: não 
veja ligação nenhuma dêste episódio com a crítica 
que V. Exa. está fazendo, daquelas manifestações 
verdadeiramente antinacionalistas. Concordo, 
também com o Senador Mem de Sá, quando frisa 
que, dentre os órgãos da Imprensa que se têm 
revelado nacionalistas e defensores do Monopólio da 
Petrobrás, não se pode excluir o Diário de Notícias. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – V. Exa. 
deu-me, então, dois apartes: com o primeiro estou de 
acôrdo. O que eu disse sôbre a Marcha da 
Produção, vou reler para V. Exa. porque, felizmente 
redigi êste discurso: 

«A Marcha da Produção, nascida de uma 
reivindicação, justa ou não, da Lavoura Cafeeira, foi 
de tal maneira explorada, ampliada e envenenada 
que exigiu a intervenção de fôrças militares para 
conter a agitação. Culpou-se o General Teixeira Lott 
por essa intervenção». 

Compreenda V. Exa.: sou velho conhecedor 
das lutas políticas; conheço tanto a técnica 
comunista como a dos trustes em todo o Universo. O 
fato ocorre na sua inocência; seus promotores têm 
outra intensão; uma vez criado, porém, vem a 
exploração, e deturpa-se, agrava-se, amplia-se e 
aprofunda-se o propósito, criando um caso. Foi o que 
aconteceu com a «Marcha ela Produção». 

Com referência ao Diário de Noticias, já dei a 
resposta ao Senador Mem de Sá. 

O SR. MEM DE SÁ: – A de que o jornal, 
agora, é «entreguista». 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Para mim, 
não tem importância. 

O SR LINO DE MATTOS: – Peço licença  
para mais um aparte. (Assentimento do orador) – 
Apenas para lembrar que a agitação em tôrno  
da Marcha da Produção só se deu a partir do 
instante em que tanques, metralhadoras e bazucas 
foram colocados ao longo da Rodovia Presidente 
Dutra e da estrada que liga São Paulo e Paraná e 
debaixo dos pés de café no norte do Paraná. A partir 
do momento em que as fôrças do Exército, por 
determinação do General Lott, naturalmente 
cumprindo ordens do Chefe da Nação – porque  
não acredito fôsse fazê-lo à revelia do Senhor 
Presidente da República – foram colocadas em 
posição de guerra, em posição de luta, começou  
a agitação, a que V. Exa, se refere em tôrno da 
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Marcha da Produção. Há, portanto, uma 
inversão da situação. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Ninguém, 
vai, por outro lado, atribuir aos trustes a autoria de 
incidentes como os que venho enumerando. A 
Marcha da Produção, o caso da Aeronáutica ou o da 
divergência Alexínio-Janary, não foram iniciados, 
pelos trustes, mas os seus testas-de-ferro 
entreguistas, exploram os incidentes, os agravam e 
envenenam, tirando o máximo proveito de suas 
conseqüências, através de farto noticiário, quase 
sempre tendencioso ou mentiroso, através da intriga, 
da campanha apaixonada contra o govêrno, e 
especialmente contra o General Lott. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. me desculpe, 
mas não posso tolerar essa posição em que V. Exa. 
coloca qualquer homem independente dêste País. 
V.Exa. coloca qualquer manifestação de 
independência num dilema. Se há crítica se se 
verbera qualquer atitude do General Lott, arrisca-se 
a ser suposto que assim se faz porque o General 
Lott, é nacionalista. Isso é intolerável. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – A 
conclusão é de Vossa Excelência. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. dá o diploma de 
entreguista ao «Diário de Noticias» por criticar o 
General Lott. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Não é pela 
campanha contra o General Lott; não é por isso. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. pode negar ao 
«Diário de Noticias» linhas mais nítidas de 
nacionalismo? 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Há  
um fato neste Pais. Se o General Teixeira Lott  
não estivesse sofrendo uma campanha  
continuada, persistente, crescente, das mes- 
 

mas fôrças que combatiam a Petrobrás – e ai está a 
identificacação que faço – se não houvesse 
identidade, tal identificação das fôrças que ao 
mesmo tempo atacam o General Teixeira Lott, tenha 
êle ou não razão, eu nada diria. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não é possível. 
Protesto contra isso. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Se V. Exa. 
é nacionalista, não tenho porque dizer que é contra o 
nacionalismo se combate o General Teixeira Lott. 

O SR. MEM DE SÁ: – Perdoe-me V. Exa., 
mas não é possível colocar a questão nesses 
têrmos. V. Exa. pretende criar uma verdadeira 
coação moral, em nome do nacionalismo, e isentar 
determinadas personagens. De acôrdo com essa 
orientação, ninguém pode criticar o Sr. Coronel 
Janary Nunes ou o Sr. General Teixeira Lott. Isso é 
intolerável é o que há de mais antidemocrático. Sei 
que V. Exa. não participa dessa mentalidade, mas é 
o processo típico dos regimes totalitários. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Sr. 
Presidente, a coação que existe neste País, a 
verdadeira coação moral, intelectual e material, é 
feita contra os nacionalistas, e não a favor dos 
entreguistas. Mal assoma à tribuna parlamentar ou 
dos comícios quem quer que seja, a defender  
o nacionalismo, surge logo a coação; «É  
comunista», criptocomunista, está a serviço da União 
Soviética». 

O SR. MEM DE SÁ: – Absolutamente nunca 
ouvi dizer isso. V. Exa. está devaneando. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Essa fase está 
superada. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Essa a 
campanha que sentimos em todo o País. E fecham 
os jornais... 
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O SR. MEM DE SÁ: – Qual foi o jornal que se 
fechou no País? 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – fecham-se 
as colunas dos jornais; porque a liberdade de 
imprensa, tal como a imagina o Senador Mem de Sá 
não existe no nosso País como não existe em 
qualquer parte do mundo. Não há liberdade de 
imprensa aqui, em nossa terra, como nos Estados 
Unidos, na União Soviética, na França ou na 
Inglaterra, porque se confunde o rótulo do vidro com 
o conteúdo dêle. 

O que dignifica o homem, o que o torna o 
receptáculo da Centelha, Divina é o poder de pensar 
e manifestar livremente o seu pensamento! É o que 
dignifica V. Exa. Sr. Presidente, o nobre Senador 
Mem de Sá, eu e todos os homens. O veiculo não 
importa, porque, muitas vêzes, é êste que impede o 
homem de manifestar livremente o seu pensamento 
ou dar vasão à sua personalidade. 

Hoje, a Imprensa é uma indústria – tenho a 
coragem de dizê-lo desta tribuna, como sempre a tive. 

O SR. MEM DE SÁ: – Isso não é deprimente; 
ninguém o nega. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – No dia em 
que a Imprensa publicou o primeiro anúncio deixou 
de ser o veiculo da livre manifestação do 
pensamento para tornar-se uma indústria, que vende 
espaço, como outras vendem sapatos etc. Essa a 
verdade. Dizer-se que a liberdade de imprensa, 
significa o exercício do direito natural, dado por Deus 
aos Homens, de pensar e manifestar livremente o 
seu pensamento, não traduz a realidade; pois o 
veívulo dêsse direito se prostituiu, ainda que o direito 
seja eterno e impostergável. Hoje, os meios de 
manifestação do pensamento do pobre trabalhador, 
não serão certamente, as colunas dos jornais, as es- 

tações de rádio ou televisão, por. que êle não tem 
meios para chegar até lá. Serão, talvez, depois  
de ter sido na velha Roma o comício, na  
Grécia a Academia ou a Stoa onde os homens 
discutiam idéias e manifestavam livremente o seu 
pensamento – os sindicatos, de cuja tribuna o 
operário pobre diz aos companheiros o que sente, 
vê ou pensa. 

Não há, Sr. Presidente, para sermos honestos, 
leais, sinceros e francos, não há liberdade de 
imprensa, nem na União Soviética, nem nos 
Estados, nem neste País! Não há, primeiro, porque 
não se pode montar um jornal senão tendo nas  
mãos uma fortuna. Quanto custa montar um diário, 
no Rio de Janeiro, em São Paulo ou em qualquer 
parte do mundo? Uma fortuna, repito, inacessível 
para noventa e nove por cento da população do 
mundo! 

Como, então, dizer-se que a liberdade de 
imprensa é a garantia do exercício de direito que 
Deus nos deu, direito natural de pensar e de, 
livremente, manifestar o nosso pensamento? O 
veículo não importa, e, – torno a dizer – tanto mais 
quanto, no decorrer das idades, das épocas, tem 
mudado, uns substituindo outros. Eterno, inviolável, 
imprescritível, é o direito de pensar e, livremente, 
manifestar êsse pensamento. 

O SR. MEM DE SÁ: – Manifestar não. 
O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Já não se 

faz isso pela imprensa brasileira, americana ou 
russa, porque tôda ela está a serviço de interêsses 
ideológicos ou econômicos, que comandam, dirigem 
e orientam a vida dêsses jornais. 

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

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Pois não. 
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O SR. MEM DE SÁ: – A tôda a beleza  
oratória de V. Exa., desejo responder com um fato 
concreto. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Não há 
beleza oratória. Há verdade. 

O SR. MEM DE SÁ: – Durante a vigência da 
Constituição de Weimar, antes de Hitler, o Partido 
Comunista era um dos mais fortes, naquele país – 
V.Exa. o sabe. Mantinha, então, um jornal operário, e 
os operários alemães, desempregados em virtude da 
depressão econômico-financeira do mundo, que 
recebiam auxilio do Estado tiravam dêsse auxilio 
uma parte para sustentar seu jornal. Isso se chama 
liberdade de imprensa. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Sabe 
V.Exa. perfeitamente que os comunistas durante a 
República de Weimar, na Alemanha, estavam muito 
mais a serviço de Hitler do que da democracia. 

O SR. MEM DE SÁ: – Tinham, no entanto,  
seu jornal, e, conseqüentemente, liberdade de 
imprensa. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO – Julga 
V.Exa. que imprimir cinqüenta boletins e distribuí-los 
é ter liberdade de imprensa? 

O SR. MEM DE SÁ: – Liberdade de imprensa 
é um país comunista ter jornal circulando numa 
democracia! 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Desafio a 
quem quer que seja consiga publicar, mesmo na 
seção de «a pedido», artigo no «New York Times», 
centra a Associação dos Produtores Americanos. É 
possível que nos Estados Unidos circulem pequenos 
jornais, como encontramos nos nossos municípios, 
do tipo boletim. 

O SR. MEM DE SÁ: – Existem jornais  
comunistas pregando a subversão do regime nos países 

democráticos. A isso se chama liberdade de 
imprensa. Na Rússia, porém, não existem jornais 
que preguem doutrina contrária à sua, a ponto de um 
escritor não poder receber o prêmio Nobel de 
literatura. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Vejo que o 
nobre colega gosta de discutir as questões da União 
Soviética e eu as do Brasil. 

O SR. MEM DE SÁ – Foi V. Exa. quem 
primeiro as citou. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Tenho 
sustentado não só no Senado mas na Câmara dos 
Deputados, desde há muitos anos, que o difícil, 
neste País, não é ser defensor dos interêsses dos 
Estados Unidos da América do Norte ou da Rússia; 
não é ser pró-americano ou pró-soviético e sim pró-
Brasil. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Êsse 
o problema. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Quando se 
defende o interêsse do Brasil e êste soma aos da 
União Soviética, diz-se que estamos a serviço da 
Rússia; quando defendemos os interêsses da Pátria 
e êles se somam com os dos Estados Unidos da 
América do Norte, que estamos a serviço dessa 
Nação. O dificil é defender o Brasil. 

Vou concluir, Sr. Presidente, porque meu 
estado de saúde não permite que eu continue fruindo 
da honra de ser aparteado pelo Sr. Mem de Sá 

O SR. MEM DE SÁ: – Se soubesse que o 
nobre colega estava adoentado, seria incapaz de o 
perturbar. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Obrigado a 
V. Exa.; mas não fui perturbado pelos apartes de 
Vossa Excelência. 

(Lendo): 
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Quando o Sr. Getúlio Vargas, cedendo às 
pressões de uma campanha exaltada do 
entreguismo, afastou o General Newton Estillac Leal 
do Ministério da Guerra, tive ocasião de declarar à 
imprensa que primeiro seria demitido Estillac, depois 
seria a vez do Presidente Vargas. E foi. 

A mesma coisa sustento agora. O entreguismo 
quer a demissão de Lott, por enquanto. Depois há de 
querer a do Sr. Juscelino Kubitschek. Porque o que 
realmente se pretende, é barrar a emancipação 
econômica do Brasil, que é o objetivo do movimento 
nacionalista. Por isso, é que, em meu nome pessoal, 
estou aqui alertando o Presidente, os nacionalistas 
das Fôrças Armadas e todos os democratas dêste 
País. (Muito bem; muito bem. Palmas). 

Durante o discurso do Sr. Domingos Vellasco, 
o Sr. Apolônio Salles deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Senhor Victorino Freire, 
reassumindo-a depois. 

O SR. PRESIDENTE: – Terminou na sessão 
anterior o prazo para recebimento de emendas, perante 
a Mesa, aos anexos orçamentários referentes: 

à Comissão do Vale do São Francisco 
(Subanexo 4.06); 

à Superintendência do Plano de Valorização 
Econômica da Amazônia (Subanexo 4.10) e 

ao Poder Judiciário (Anexo 5). 
Nenhuma emenda foi recebida nessa fase. 
Os Srs. Senadores que ainda desejem 

emendar êsses anexos, poderão fazê-lo perante a 
Comissão de Finanças. (Pausa). 

Vai ser lido parecer chegado à Mesa. 

É lido o seguinte: 
 

PARECER 
Nº 465, DE 1958 

 
Redação Final do Projeto de Lei do Senado nº 

37, de 1957. 
 
Relator: Sr. Públio de Mello. 
A Comissão apresenta a Redação Final (fls. 

anexas) do Projeto de Lei nº 37, de 1957, originário 
do Senado Federal. 

Sala das Comissões, em 17 de novembro de 
1958. – Ezechias da Rocha, Presidente. – Públio de 
Mello, Relator. – Rui Palmeira. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 465, DE 1958 
 

Redação Final do Projeto de Lei do Senado nº 
37, de 1957, que reverte ao Serviço Ativo do 
Exército, oficiais de Intendência que passaram à 
reserva de primeira classe, em vista de não terem 
sido cumpridas disposições do Decreto-lei nº 9.120, 
de 2 de abril de 1946. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Os oficiais do Serviço de Intendência 

do Exército que tenham passada à reserva de 
primeira classe, compulsáriamente, depois de 2 
de junho de 1946, data em que terminou o prazo 
de 60 (sessenta) dias, de que trata o parágrafo 
único, do art. 60, do Decreto-lei nº 9.120, de 2 de 
abril de 1946, até 31 de dezembro de 1950, 
ocasião em que se realizaram-as promoções da 
última revisão de Quadros e Efetivos determinada 
pela mesma lei, reverterão ao serviço ativo do 
Exército. 

Parágrafo único. Os oficiais compreendidos 
nas disposições dêste artigo serão promovidos: 
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1º ao pôsto imediato, a partir de 25 de junho 
de 1946, desde que satisfaçam às seguintes 
exigências da Lei de Promoções de Oficiais: 

Capitão: 
a) interstício no pôsto; 
b) Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais ou 

equivalente; 
c) direito à promoção por antigüidade, nas 

vagas decorrentes do efetivo fixado pela Lei nº 246, 
de 30 de novembro de 1950. 

Major e Tenente-Coronel: 
as mesmas exigências das alíneas a e c 

anteriores. 
2º aos postos sucessivos, por antigüidade, nas 

vagas abertas em decorrência dos efetivos fixados 
nas Leis ns. 1.376, de 11 de junho de 1951, e 2.586, 
de 6 de setembro de 1955, a contar da data em que 
lhes caberia a promoção por êsse princípio se 
houvessem permanecido na ativa e tivessem o 
interstício no pôsto. 

Art. 2º Fica assegurado aos sucessores dos 
Oficiais já falecidos o direito à percepção das 
vantagens pecuniárias decorrentes das promoções, 
que beneficiariam êsses oficiais em virtude do 
disposto no artigo anterior e com a ressalva do art. 4º. 

Art. 3º O Oficial amparado pela presente lei 
será colocado no Almanaque do Exército, sem 
ocupar vaga, imediatamente, abaixo do companheiro 
do pôsto que lhe antecedia em antigüidade na data 
da transferência do beneficiado para a reserva. 

Art. 4º Nenhuma vantagem ou vencimento 
atrasado será pago aos que se beneficiarem pela 
presente lei. 

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – A matéria que acaba de 
ser lida está em regime de urgência e em condições, 
portanto, de ser imediatamente apreciada. 

Em discussão a Redação Final. 

Não havendo quem faça uso da palavra, 
encerro a discussão. 

Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam a 

Redação Final, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Aprovada. 
O projeto será encaminhado à Câmara dos 

Deputados. 
Antes de passar à Ordem do Dia, escuso-me 

perante os Senhores Senadores. Não havendo 
chegado, da Imprensa Oficial, o espelho da  
Ordem do Dia, mandei substituí-lo por impresso 
mimeografado. Explica-se o fato pelas  
sessões contínuas, para apreciação do 
Orçamento. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Continuação da discussão única do Projeto 
de Lei da Câmara número 88, de 1958, que dispõe 
sôbre a inatividade dos militares da Policia Militar, 
do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e dos 
remanescentes da extinta Policia Militar do 
Território do Acre, e dá outras providencias (em 
regime de urgência, nos têrmos do artigo 156, § 3º 
do Regimento Interno, em virtude do Requerimento 
nº 430, de 1958, do Sr. Gilberto Marinho e outros 
Senhores Senadores, aprovado na sessão ordinária 
de 14 do mês em curso) tendo Pareceres (ns. 373 a 
375, de 1958) das Comissões: de Constituição e 
Justiça, pela constitucionalidade; de Segurança 
Nacional, oferecendo Emendas (ns. 1-C a  
10-C); de Finanças, favorável ao projeto e às 
emendas; e dependendo de novo pronunciamento 
da Comissão de Finanças. em virtude do 
Requerimento número 411-58, aprovado na sessão 
de 10 do corrente. 
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O SR. PRESIDENTE: – O Sr. 1º Secretário 
procederá à leitura do Parecer da Comissão de 
Finanças. 

É lido o seguinte: 
 

PARECER 
Nº 466, DE 1958 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara número 88, de 1958, que dispõe 
sôbre a inatividade dos militares da Policia Militar, do 
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e dos 
remanescentes da extinta Policia Militar do Território 
do Acre e dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Ary Vianna. 
 
Êste projeto já mereceu parecer favorável desta 

Comissão, que se pronunciou por sua aprovação e das 
emendas formuladas pela Comissão de Segurança 
Nacional. Figurando, posteriormente, em Ordem do Dia, 
dela foi retirado por fôrça da aprovação do Requerimento 
nº 415 de autoria do Sr. Senador Coimbra Bueno. Sua 
Exa., para fundamentar seu pedido de nova audiência 
dêste órgão técnico, declarou desejar interar-se sôbre o 
montante financeiro, decorrente da transformação do 
projeto de lei. 

2. Naquela mesma oportunidade, o Sr. Senador 
Caiado de Castro, com apoio, neste passo, do Sr. 
Senador Gilberto Marinho adiantou, de logo, a 
impossibilidade de atender aos esclarecimentos 
solicitados pelo Sr. Senador Coimbra Bueno. E o fêz 
nestes têrmos referindo-se ao seu colega requerente: 

«Permite-me lembrar a Sua Excelência  
que a Comissão de Finanças, o govêrno ou  
quem quer que seja não, poderá dizer quantos 
funcionários civis ou militares, vão morrer no 
 

decorrer do ano; quantos vão inutilizar-se em serviço 
ou fora dêle; quantos, depois de trinta anos de 
serviço, resolverão valer-se do direito de pedir 
transferência para a reserva». 

3. Aliás, em nosso parecer anterior  
sôbre o assunto (nº 375, de 1958), já havíamos 
afirmado: 

«Sob o ponto de vista financeiro, matéria  
que é da competência específica desta Comissão, 
nada temos a alegar para esclarecimento do 
Senado, de vez que no texto do projeto não  
há nenhuma referência à abertura de crédito ou 
fixação de despesa. O aumento de despesa  
que houver com a aplicação da lei, òbviamente 
correrá à conta das dotações orçamentárias 
próprias.» 

Mas, tal ponto de vista encontrou eco na 
Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados, 
cujo Relator, com apoio unânime de seus pares, 
acentuou que: 

«ao passar à inatividade os militares que 
prestaram serviços ou foram julgados inválidos ou 
fisicamente incapazes em definitivo para o serviço 
ativo das Fôrças Armadas, êsses benefícios, que 
acarretam inevitável despesas ao Tesouro Nacional, 
já constituem um direito assegurado por lei ao militar 
atingido». 
E adiante esclarece: 

«Convém acrescentar que não haverá maior 
ônus para o Erário Nacional, de vez que, exigindo 
como condição para a passagem à inatividade o 
tempo mínimo de vinte e cinco (25) anos de efetivo 
serviço, não acarreta redução do tempo exigido para 
que o militar, voluntàriamente, se retire da 
atividades». 
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Aí está, pôsto com propriedade, o ponto de 
vista mais aconselhável sôbre a matéria. É realmente 
imprevisível a despesa a realizar-se, pois a 
Administração não pode com base correta,  
informar sôbre o número e a ocasião dos  
pedidos de transferência para a Reserva. Mas, o 
importante é repetir que o disposto no projeto não 
redundará em ônus maior que o normalmente 
existente. 

Por estas razões, acima aduzidas, a Comissão 
de Finanças reitera seu parecer anterior; favorável à 
proposição em debate. 

Sala das Comissões, em 18 de novembro de 
1958. – Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – Ary 
Vianna, Relator. – Carlos Lindenberg. – Daniel 
Krieger. – Júlio Leite. – Lameira Bittencourt. – 
Novaes Filho. – Juracy Magalhães. – Francisco 
Gallotti. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
emendas que vão ser ]idas. 

São lidas e apoiadas as seguintes emendas: 
 

EMENDA Nº 11 
 

Art. 44 § 1º. Fica assim redigido: 
«Serão promovidos, também, ao pôsto de 2º 

Tenente quando transferidos para a reserva, os 
sargentos-ajudantes e os primeiros sargentos, se 
tiverem mais de 25 (vinte cinco) anos de serviço e 
possuírem o Curso de Formação de Sargento, ou de 
Especialidade ou outro equivalente ao de 
Comandante de Pelotão. 

 
Justificação 

 
Seria uma clamorosa injustiça a aprovação 

dêste parágrafo como está no projeto, pois  
desde 1952, pelo Decreto nº 4.555 de 10.8-1922  
que aos 1º Sargentos é assegurada a reforma  
no pôsto de 2º Tenente, com mais de 25 anos  
de serviço.' 

 

Diz o art. 57: 
«A reforma das Praças de pré do Exército, da 

Armada, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, 
será concedida com o sôldo por inteiro se contarem 
mais de 20 anos de serviço; no pôsto de 2º Tenente e o 
respectivo sôldo os Sargentos Ajudantes e Intendentes 
e os Primeiros Sargentos que tenham mais de 35; e no 
pôsto imediato, também com o respectivo sôldo os 
Segundos e Terceiros Sargentos, cabos de esquadra e 
soldados, que contarem mais de 25 anos». 

E não parou aí. Êsse direito continua 
assegurado em decreto recente do Exmo. Sr. 
Presidente da República, alterando o Regulamento 
Geral da Polícia Militar (Decreto nº 41.095, de 7.357) 
que diz: 

«Art. 154 – Os sargentos-ajudantes e os 
primenros Sargentos que contem mais de 25 anos 
de serviço e possuam o Curso da Escola de 
Formação de Sargentos da Corporação ou Curso de 
Especialidade equivalente ao de Cmt. de Pelotão, 
serão reformados no pôsto de 2º Tenente. 

Sala das Sessões, em 18 de novembro de 
1958. – Rui Palmeira. 

 
EMENDA Nº 12 

 
Art. 44 – Parágrafo 2º. 
Substitua, se a expressão: «anos de efetivo 

serviço», por «anos de serviço». 
 

Justificação 
 

O que se pleiteia, com esta emenda, nada 
mais é do que a garantia do que já é assegurado 
pelo Regulamento Geral da Polícia Militar do Distrito 
Federal criado recentemente pelo Exmo. Sr. 
Presidente da República em Decreto nº 41.085. de 7-
3.57, quando diz: 

Art. 154 – Os sargentos ajudantes e  
os 1º sargentos que contem mais de 25 anos  
de serviço ou possuam o Curso da Escola de 
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Formação de Sargentos da Corporação ou  
Curso de Especialidade equivalente ao de  
Cmt. de Pelotão, serão reformados no pôsto de 2º 
Tenente». 

Sala das Sessões, em 18 de novembro de 
1958. – Rui Palmeira. 
 

EMENDA Nº 13 
 

Acrescente-se ao art. 18, o seguinte parágrafo: 
Art. 18 – 
§ 1º.................................................................... 
§ 2º ................................................................... 
§ 3º A aplicação da compulsória, sob qualquer 

modalidade, e da transferência para a Reserva, no 
Serviço de Saúde da Polícia Militar do Distrito 
Federal, entrará em vigor dois (2) anos após a 
promulgarão da presente lei. 

 
Justificação 

 
O Serviço de Saúde da Polícia Militar do 

Distrito Federal é constituído de técnico, cuja 
capacidade se aprimora com o tempo, como 
decorrência da longa prática necessária aos diversos 
grupos de atividade clínicas, cirúrgicas e sanitárias. 

A aplicação da última lei de inatividade dos 
militares, desfalcou aquêle Serviço de autênticos 
valores, cuja ausência até hoje se faz sentir, sendo 
desaconselhável ficar um setor de tamanha 
responsabilidade, entregue a oficiais, cultos na 
verdade, porém, sem possuírem a indispensável 
experiência, que, sòmente a idade faculta, em ritmo 
seguro e progressivo. 

Assim, retardando de dois anos uma  
nova redução nos Quadros de Saúde, os oficiais  
mas moços receberão melhor ensinamento  
sôbre as diferentes especialidades, muito lucrando 
com isso os dignos membros da centenária 
Corporação. 

Aliás neste mesmo projeto, encontra-se 
análoga ressalva em relação a todos os oficiais  
do Corpo de Bombeiros, por período mais 
 

dilatado e pelo mesmo motivo, isto é, de ordem 
técnica. 

Acresce ainda a circunstância de que a 
presente emenda ao invés de gerar aumento de 
despesa, propícia a redução do número de inativos 
durante a sua vigência, e, conseqüentemente, das 
vultosas verbas por êles consumidas, atendendo 
assim à recomendação governamental sôbre a 
execução do Plano de Estabilização Monetária. 

Sala das Sessões, em 18 de novembro de 
1958. – Alencastro Guimarães. 

 
EMENDA Nº 14 

 
Ao art. 18. 
Suprima-se a letra b 
passando à letra «a», figurando tanto para os 

da Polícia Militar como para os do Corpo de 
Bombeiros, o mesmo limite de idade. 
 

Justificação 
 

É de inteira justiça que o limite de idade para 
os do Corpo de Bombeiros seja em relação aos 
serviços de natureza especial que prestam quando 
na ativa. 

Sala das Sessões, em 18 de novembro de 
1958. – João Villasbôas. 

 
EMENDA Nº 15 

 
Ao artigo 18, letra b: 
Onde se diz: 
 

«Coronel................................................. 62 anos 
Tenente-Coronel .................................... 60 anos 
Major ...................................................... 58 anos 
Capitão ................................................... 56 anos 
1º Tenente ............................................. 54 anos 
2º Tenente ............................................. 52 anos 
Praças ................................................... 54 anos 

Diga-se:  
«Coronel ................................................ 60 anos 
Tenente-Coronel .................................... 58 anos 
Major ...................................................... 54 anos 
Capitão .................................................. 50 anos 
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1º Tenente ........................................... 48 anos 
2º Tenente ........................................... 46 anos 
Praças ................................................. 54 anos 

 
Justificação 

 
Na transferência para a Reserva 

compulsòriamente é justo aos militares do Corpo de 
Bombeiros, devido mesmo à natureza dos  
serviços que prestaram na ativa, um limite menor de 
idade. 

Sala das Sessões, 18 de novembro de 1958. – 
Filinto Müller. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto e as emendas. (Pausa). 

Não havendo quem faça uso da palavra, 
encerro a discussão. (Pausa). 

Encerrada. 
O projeto volta às Comissões de Constituição 

e Justiça, de Segurança Nacional e de Finanças, 
para que se pronunciem sôbre as emendas de 
Plenário. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 145, de 1958, que institui o crédito de emergência 
do Polígono das Sêcas (em regime de urgência nos 
têrmos do art. 156, § 3º do Regimento Interno, em 
virtude do Requerimento nº 431, de 1958, do Sr. 
Juraçy Magalhães e outros Srs. Senadores, 
aprovado na sessão de 14 do mês em curso), 
dependente de Pareceres das Comissões de 
Economia e de Finanças. 

 

O SR. PRESIDENTE: – O projeto está em 
regime de urgência, em virtude de requerimento do 
nobre Senador Juracy Magalhães. 

O Sr. 1º Secretário vai proceder à leitura dos 
pareceres. 

 

São lidos os seguintes: 
 

PARECERES 
 

NS. 467 E 468, DE 1958 
 

Nº 467, de 1958 
 

Da Comissão de Economia sôbre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 145, de 1958, que institui o crédito 
de emergência aos agricultores e criadores do 
Polígono das Sêcas. 

 
Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo. 
O Projeto de Lei nº 3.982-B, de 1958 (é 

originário da Câmara dos Deputados e da autoria do 
nobre representante do Rio Grande do Norte, 
Deputado Aluísio Alves. 

Os objetivos da proposição estão bem 
esclarecidos na judiciosa e brilhante justificação que a 
encaminha. Trata-se de um plano de financiamento aos 
agricultores e criadores da zona atingida pelo flagelo das 
Sêcas, em caráter de emergência. Os empréstimos 
serão feitos pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e 
pela Carteira Agrícola e Industrial do Banco do Brasil S. 
A. a juros de 4% ao ano, amortizável em cinco anos, em 
prestações razoáveis. É na verdade uma assistência 
oportuna e necessária. A grande sêca que martiriza o 
povo nordestino desorganizou a vida econômica de uma 
vasta região do território nacional. Há fome, há sêde, há 
rebanhos dizimados, lavouras perdidas e pobreza 
Generalizada. Impõe-se a ajuda da União. Os princípios 
da federação o justificam. O problema social que emerge 
da calamidade aconselha a providência. 

Por outro lado o pensamento do projeto 
encarta-se na letra e no espírito do sistema 
constitucional vigente. 

Aí estão os textos constitucionais 
consubstanciados nos arts. 150, 156 e 198 da Lei 
Maior que o comprovam. 
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É um projeto de lei de alto alcance, destinado 
à defesa de economia nordestina, pela ajuda que 
oferece ao homem na, luta e nos trabalhos pela 
sobrevivência dos seus gados remanescentes e na 
reorganização de suas atividades agrícolas, ora 
sacrificadas. 

Isso pôsto, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 3.982-B de 1958. 

Sala das Comissões, em 12 de novembro de 
1958. – Carlos Lindenberg, Presidente. – Argemiro 
de Figueiredo, Relator. – Juracy Magalhães. – 
Fernandes Távora. – Lima Teixeira. 

 
Nº 468, de 1958 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 145, de 1958. 
 
Relator: Sr. Juracy Magalhães. 
O Projeto de Lei da Câmara número 145, de 

1958, de autoria do Deputado Aluísio Alves, visa a 
canalizar recursos do Banco do Nordeste do Brasil e 
da Carteira Agrícola e Industrial do Banco do Brasil 
S.A., sob a forma de crédito de emergência, para o 
amparo de agricultores e criadores do Polígono das 
Sêcas, duramente atingidos pela sêca que assola 
aquela região do País. 

É evidente a alta finalidade social dos pequenos 
empréstimos definidos no art. 2º do Projeto de Lei em 
causa, pois deles se irão utilizar milhares de 
proprietários rurais, pequenos e médios, ora 
ameaçados de ruína, carentes dos meios financeiros 
indispensáveis para prover a própria subsistência e a 
manutenção de seus rebanhos e lavouras. 

A limitação dos juros a 4% e a extensão do 
prazo de amortização a 5 anos, contrastando com as 
condições usuais em que o crédito agrícola é 
deferido por nossos estabelecimentos bancários, 
afigura-se medida sábia, visto que, em 
 

conseqüência do flagelo climático, a capacidade de 
pagamento dos lavradores e criadores ficou 
extremamente afetada. 

O tipo de investimento que o projeto enseja é 
daqueles reconhecidamente de elevada 
produtividade marginal no Nordeste semi-árido além 
de concorrer, se bem que em escala reduzida, para 
atenuar os enormes desníveis econômicos que o 
desenvolvimento desigual das diferentes zonas do 
País vai acentuando. 

É assim inegável a significação econômica do 
crédito de emergência instituído no projeto. Do  
ponto de vista financeiro, nenhum ônus é criado ao 
Erário Nacional, nem às duas entidades 
financiadoras (BNB e ORGAI), que terão cobertas as 
diferenças de taxas de juros pelo «Fundo  
Especial de Riscos da Sêca», criado pelo  
Decreto nº 33.643, de 24 de agôsto de 1953 e 
constituído pelos juros atribuídos ao Tesouro 
Nacional no próprio Banco do Nordeste do Brasil, 
pelos depósitos anuais de 80% da percentagem 
destinada (1% da renda tributária da União) ao 
Fundo especial das sêcas. 

Graças ao disposto no artigo 3º as exigências 
burocráticas, para a concessão do empréstimo, 
reduzir-se-ão ao mínimo, e as garantas serão as do 
próprio pessoal, eliminando-se, por essa forma um 
dos maiores entraves à efetiva participação dos 
pequenos agricultores e criadores no minguado bôlo 
do crédito rural entre nós. 

Por tôdas estas razões, somos de parecer que 
o projeto em tela merece aprovação. 

Sala das Sessões, 14 de novembro de 1958. – 
Lima Guimarães, Presidente ad-hoc – Juracy 
Magalhães. – Parsifal Barroso. – Othon Mäder. – 
Daniel Krieger. – Lameira Bittencourt. – Paulo 
Fernandes. – Lino de Mattos. – Mathias Olympio. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto. 
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O SR. PARSIFAL BARROSO (*): – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, a discussão do Projeto 
de Lei da Câmara nº 145, que constituí o Crédito de 
Emergência aos Agricultores e Criadores do 
Polígono das Sêcas enseja observações sôbre a 
necessidade um tanto paradoxal da existência de 
legislação sui generis, justificativa apenas por forçar 
o cumprimento do já determinado em lei anterior, 
através de processo mais concreto e mais prático 
que a forma genérica constante da legislação 
vigente. 

Quando eclodiu a sêca dêste ano, o nobre 
Deputado Aluísio Alves houve por bem apresentar o 
projeto que se discute, com o objetivo inicial de 
forçar o Banco do Nordeste do Brasil a cumprir o que 
a sua legislação determina em tom obrigatório, 
quando prevê a necessidade de modalidades mais 
liberais e humanas na concessão dos empréstimos 
aos agricultores e criadores que se debatem com as 
dificuldades resultantes do flagelo climático. 

A legislação que rege o Banco do Nordeste do 
Brasil não esqueceu de modo algum a hipótese 
prevista no projeto de lei que se discute; ao contrário, 
o legislador, prevendo a necessidade de os 
agricultores e criadores do Polígono das Sêcas 
obterem empréstimos a juro mais módico e a prazo 
mais curto, determinou – já salientei – que em época 
de calamidade o Banco do Nordeste do Brasil se 
regesse pela seguinte norma: 

«Nos anos de sêca rigorosa poderá o Banco, 
nas áreas atingidas e, de acôrdo com a própria lei, 
conceder adiamentos, reduções ou isenções de 
juros, de comissões, bem como prorrogar 
vencimentos de amortizações de capital, conforme a 
natureza das operações e a gravidade local do 
flagelo». 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

 

Não bastasse o imperativo desse inciso da 
legislação do Banco do Nordeste do Brasil, pelo qual 
se vai muito além da limitação do projeto, já que a 
redução de juros não fica limitada a 4%, tão pouco 
exclui a possibilidade de se chegar à isenção dos 
próprios juros, não obstante a clareza da disposição, 
o nobre Deputado Aluísio Alves considerou 
necessário apresentar projeto, ùnicamente com o 
objetivo de forçar o Banco do Nordeste a cumprir 
muito menos do que determina a legislação 
específica. 

Daí haver eu iniciado minhas considerações 
com a advertência de que também estávamos 
forçados a elaborar modalidade nova de legislação, 
destinada a provocar o cumprimento de normas 
legais em vigor, embora represente, em boa 
verdade, muito menos do que se determina ao 
Banco do Nordeste do Brasil. 

A fim de prever os prejuízos que o. Banco do 
Nordeste do Brasil porventura venha a ter, com a 
aplicação de critérios mais benignos – redução dos 
juros e mesmo sua dispensa – criou-se um Fundo 
Especial, a cuja conta correm as despesas que 
acaso o Banco tenha no realização dos 
empréstimos, como taxas de juros e prazos de 
amortização diferentes dos estabelecidos para os 
empréstimos normais aos agricultores e criadores do 
Polígono das Sêcas. 

Ocorre – como muito bem acentuou o 
Deputado Aluísio Alves – que ao ser conhecida a 
situação de calamidade no Nordeste, o Banco não 
cumpriu com sua obrigação, fez ouvidos surdos a 
todos os apelos, não para executar o determinado 
em legislação de caráter muito amplo, a isenção dos 
juros, mas para conceder empréstimos com juros e 
prazos menores que os estabelecidos para suas 
operações comuns. 

Como nada se obteve até agora,  
impõe-se uma providência, para 
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levar o Banco a cumprir alguma coisa do já 
determinado na legislação. Daí a origem do projeto 
do nobre Deputado Aluísio Alves. 

Inicialmente, a proposição apenas cogitava de 
empréstimos de emergência a serem concedidos pelo 
Banco; mas por fôrça de emenda da comissão do 
Polígono das Sêcas e da Comissão de Finanças da 
Câmara dos Deputados, foi imposta idêntica 
obrigação à Carteira de Crédito Agrícola e Industrial 
do Banco do Brasil. Em face do que está disciplinado 
no projeto, aquela Carteira terá necessidade de 
conceder os empréstimos de emergência a juros de 
4%, com prazo de amortização de 5 anos, em 
prestações de 10% em 1959 e 1960, 20% em 1961, 
30% em 1962 e 1963, vencíveis no último dia do ano. 

Como o nosso maior estabelecimento de 
crédito não possui, a semelhança do Banco do 
Nordeste do Brasil, Fundo próprio para fazer face 
aos prejuízos decorrentes de operacões dessa 
natureza a Câmara dos Deputados entendeu que os 
prejuízos porventura sofridos pela Carteira de 
Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil 
fôssem também ressarcidos e pagos pelo Fundo do 
Banco do Nordeste do Brasil. De outro modo, se o 
legislador impusesse ao Banco do Brasil a obrigação 
de conceder êsses empréstimos aos agricultores e 
criadores atingidos pela calamidade da sêca, a juros 
de 4% e ao prazo de 5 anos, poderia a Carteira de 
Crédito Agrícola e Industrial eximir-se do 
cumprimento da lei, porque as bases de concessão 
de fato são incompatíveis com as normas seguidas 
por aquêle estabelecimento maior de crédito. 

Era minha intenção, Sr. Presidente, apresentar 
emendas ao projeto no sentido de expungir d 
ois defeitos de redação, possibilitando a boa  
vontade do, Banco do Nordeste do Brasil e do Banco 
do Brasil na concessão de emprésti- 
 

mos de emergência aos agricultores e criadores, 
estabelecidos na área do Polígono das Sêcas. 

Atendendo, todavia, a ponderações quanto à 
urgente necessidade de ser enviado à sanção, o 
Projeto de Lei nº 145, aquiesci em não oferecer 
emendas. Desta tribuna, porém, dirijo apelos à 
direção do Banco do Nordeste do Brasil e à do 
Banco do Brasil, a fim de que os objetivos do nobre 
Deputado Aluísio Alves sejam plenamente atingidos 
quando executada a lei. 

Assim é que, referindo-se embora a projeto 
aos agricultores e criadores que se encontram em 
dificuldades em conseqüência do flagelo climático 
dêste ano, o art. 1º está redigido de maneira ampla e 
a favor de todos os proprietários e arrendatários de 
terras destinadas ao cultivo agrícola e à criação de 
gado, situadas no Polígono das Sêcas. 

Sr. Presidente, Senhores Senadores, sabemos 
que o flagelo climático não atinge tôda a área 
geográfica do Polígono das Sêcas. Restringe-se a 
algumas áreas do Polígono das Sêcas. O fato, 
porém, é que o artigo 1º estende o benefício a 
quantos agricultores e criadores estejam nêle 
situados. Se o intuito do nobre Deputado Aluísio 
Alves foi desafogar, em relação ao Banco do 
Nordeste, os agricultores e criadores realmente 
atingidos pelo flagelo climático, na impossibilidade de 
oferecer emenda ao art. 1º dirijo apêlo aos 
Presidentes dessas duas instituições de créditos, no 
sentido de a aplicação do futuro diploma  
legal se restringir aos agricultores e criadores que, 
de fato, tenham suas culturas e seus rebanhos 
atingidos pela calamidade da sêca de 1958. 
Estamos, já o disse, a votar lei de emergência, tanto 
que a redação do projeto só se refere aos 
agricultores e aos criadores que tenham necessidade 
dêsse benefício no ano de 1958. 
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Se por desgraça tivermos outra sêca, e o 
Banco do Nordeste não cumprir a obrigarão que lhe 
determina a lei, haverá necessidade de outra 
proposição semelhante, a fim de que se obtenha 
aquilo que o nobre Deputado Aluísio Alves quis 
alcançar, em benefício dêsses abnegados elementos 
que tanto contribuem para a economia nordestina. 

A outra emenda que deixo de apresentar seria 
ao Art. 4º do projeto, onde se estatui para o Banco 
do Nordeste do Brasil a obrigação de pagar ao 
Banco do Brasil, através do Fundo previsto no art. 7º 
do Decreto número 33.643, os prejuízos 
apresentados pela Carteira de Crédito Agrícola e 
Industrial daquele estabelecimento de crédito, em 
virtude da concessão dêsses empréstimos, a juros 
de 4% e ao prazo de cinco anos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, também 
sabemos – nós nordestinos – que o Banco do 
Nordeste do Brasil não atravessa situação de folga, 
capaz de possibilitar o cumprimento do determinado 
no artigo 4º. Se porventura aquêle estabelecimento 
de crédito estivesse em condições lisonjeiras, nós 
representantes nordestinos, já teríamos obtido o 
cumprimento de outra obrigação, consubstanciada 
no Decreto nº 33.643, de 24 de agôsto de 1933, e 
nos estatutos do Banco. É a que permite ao Govêrno 
Federal o saque do depósito destinado aos 
empréstimos de pronta liquidez, no montante do total 
de 1% da renda tributária da União a fim de utilizá-lo 
na realização da assistência que ao Govêrno Federal 
incumbe prestar em face da Constituição, aos 
nossos irmãos nordestinos, que tanto sofrem com as 
calamidades climáticas. 

Não obstante essa obrigação legal a qual, 
aliás, é reprodução do que se contém na,  
Lei nº 1.649-52, criadora do Banco do Nordeste do 
Brasil – nem mesmo num momento de extrema 
necessidade, quando por exemplo, ocorre o fla- 
 

gelo climático, pode-se lançar mão dêsse depósito. 
Como, então, admitir, tenha aquêle estabelecimento 
capacidade para pagar, através do Fundo, os 
prejuízos decorrentes da aplicação dessa futura lei e, 
em escala mais ampla, os compromissos a serem 
cobrados pela Carteira de Crédito Industrial e 
Agrícola do Banco do Brasil? 

É exigir demais de uma instituição de crédito 
que, no momento, não se mostra em condições de 
cumprir obrigações muito mais urgentes, muito mais 
humanas, como a de entregar o depósito, conforme 
determina o art. 3º do Decreto número 33.643, a fim 
de que sua utilização venha amenizar, através da 
assistência do Govêrno, os sofrimentos de nossos 
irmãos nordestinos. 

Acredito que, mesmo sem a apresentação da 
emenda, o Banco do Nordeste do Brasil encontrará 
meios de provar ao Poder Executivo e, 
particularmente, ao Banco do Brasil, a sua 
impossibilidade real de cumprir o disposto no art. 4º 

Dizia de início, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, haver necessidade urgente de o projeto 
ser sancionado, pois seu objetivo se exaure com o 
ano de 1958. Pouco tempo, de fato, resta aos 
criadores e agricultores do Nordeste para que 
requeiram os benefícios da lei. 

Eis porque, na impossibilidade de apresentar 
emendas que reputava necessárias, permito-me 
apenas esclarecer a esta Casa os apelos que  
dirigi ao Presidente do Banco do Nordeste do  
Brasil e ao Banco do Brasil, no sentido de que, tão 
logo seja sancionado o projeto, apliquem a lei,  
sem mais de longas, não em proveito de todos os 
agricultores e criadores estabelecidos na  
área do Poligono, mas sòmente daqueles que 
realmente estão com as sua lavouras e rebanhos 
prejudicados pela inclemência do flagelo das  
sêcas de 1958; e que no ressarcimento dos pre- 
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juízos fique o Banco do Nordeste apenas com a 
obrigação de pagar os danos até o limite do Fundo 
criado para as depreciações. Era, inevitàvelmente, o 
que deveria ocorrer, em época de calamidade, se o 
Banco do Nordeste cumprisse a legislação que o 
instituiu, chegando à diminuição do juro e, até 
mesmo, à dispensa total da taxa. 

Desejo, em conclusão, consignar tôda a minha 
confiança no apêlo que dirijo a essas autoridades 
bancárias e, também, ao Sr. Presidente da 
República. De outro modo, seria vã a tentativa do 
nobre Deputado Aluísio Alves; nem por fôrça dêsse 
futuro diploma legal seria alcançado o seu nobre, 
patriótico e alto objetivo. (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 aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 145, DE 1958 

 
(Nº 3.932-A, de 1958, na Câmara dos Deputados) 

 
Institui o crédito de emergência do Polígono 

das Sêcas. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º. Aos proprietários e arrendatários  

de terras destinadas ao cultivo agrícola e  
à criação de gado, situadas no Polígono  
das Sêcas, o Banco do Nordeste do 
 

Brasil S.A. e a Carteira Agrícola e Industrial do 
Banco do. Brasil S. A. deverão conceder, em caráter 
de emergência, diretamente ou através de 
cooperativas agropecuárias e bancos rurais 
regionais, empréstimos especiais de defesa das 
pequenas propriedades contra os efeitos da sêca. 

Art. 2º Êsse crédito será concedido nas 
seguintes bases: 

a) Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) por 
hectare de terra cultivada, até o limite de 200 
hectares; 

b) Cr$ 1.000,00 (mil cruzeiros) por cabeça de 
gado vacum ou cavalar, até 1.000 (mil) reses; 

c) 2 (duas) prestações de recebimento, sendo 
a primeira imediatamente à formulação do pedido, e 
a restante no prazo improrrogável de 90 (noventa) 
dias; 

d) juros de 4% (quatro por cento); 
e) prazo de amortização de 5 (cinco)  

anos, em prestações de 10% (dez por cento) em 
1959, 20% (vinte por cento) em 1961, e 30% (trinta 
por cento) em 1962 e 1963, vencíveis no último dia 
do ano. 

Art. 3º O empréstimo será concedido mediante 
apresentação de um dos seguintes documentos, e 
dispensadas outras quaisquer exigências ou 
garantias; 

a) certidão da coletoria fiscal, que identifique o 
uso das terras ou a atividade criadora, pelos 
impostos pagos no ano de 1956; 

b) certidão baseada em financiamento feito, 
em 1956, passaria pela Carteira Agrícola e Industrial 
do Banco do Brasil S. A ou expedida pelo Banco do 
Nordeste do Brasil S.A. ou Cooperativa 
Agropecuária, ou Banco Rural, devidamente 
registrados no Serviço de Economia Rural. 

Art. 4º As importâncias relativas  
às diferenças da taxa de juros do empréstimo de 
emergência instituído por esta lei (4%) e 
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a usualmente, cobrada pelo Banco do Nordeste do 
Brasil S.A., e pela Carteira Agrícola e Industrial do 
Banco do Brasil S.A., nos empréstimos de 
melhoramentos de propriedades rurais (7%) correrão 
por conta do «fundo» criado pelo Decreto nº 33.643, 
de 24 de agôsto de 1953. 

Art. 5º O crédito de emergência não poderá 
ser objeto de qualquer desconto, por parte do Banco 
do Nordeste do Brasil S.A. e da Carteira Agrícola e 
Industrial do Banco do Brasil S.A., vara amortização 
de outras operações porventura realizadas pelo 
beneficiário. 

Art. 6° O Banco do Nordeste do Brasil  
S.A. e a Carteira Agrícola e Industrial do  
Banco do Brasil S.A. devem ajustar com  
agricultores e criadores novas datas de vencimentos 
para os empréstimos, já realizados, para  
agricultura e criação, e cuja amortização, total ou 
parcial, no corrente ano, fica automàticamente 
suspensa. 

Art. 7º Esta lei entrará em vigor na data de, 
sua publicação revogadas as disposições em 
contrário. 

Votação, em discussão única – (com 
apreciação preliminar da, constitucionalidade, nos 
têrmos dos art. 133 elo Regimento Interno), do 
Projeto da Câmara nº 31, de 1958, que regula a 
situação dos servidores civis e militares candidatos a 
cargos eletivos ou diplomados para o exercício de 
mandato legislativo ,federal, tendo pareceres das 
Comissões de: 

Constituição e Justiça: 
(224, de 1958) pela constitucionalidade, e 

(434, de 1958) – reconsiderando parecer anterior, 
considera inconstitucional o projeto e, em 
conseqüência, tôdas as emendas a êle 
apresentadas; 

 

Serviço Público Civil 
(225 de 1958), favorável, com a Emenda que 

oferece, sob nº 1-C; 
Segurança Nacional: 
(226 de 1958), favorável ao projeto e à 

Emenda nº 1-C e oferecendo as de ns. 2-C e 3-C. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO (pela 

ordem) (*): – Sr. Presidente, verifico que no avulso 
em meu poder – e creio suceda o mesmo com os 
distribuídos aos nobres colegas – não figura o 
segundo parecer emitido pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Pergunto a V. Exa. qual a providência em face 
do Regimento: adiar-se a votação, para que o 
segundo parecer, que é o que está vigorando, figure 
no avulso e chegue ao conhecimento dos Srs. 
Senadores, ou a esta hora, é ainda possível à 
distribuição indispensável à votação consciente e 
esclarecida do projeto? – (Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Respondendo à 
questão de ordem formulada pelo nobre Senador 
Argemiro de Figueiredo, a Mesa informa que o 
segundo Parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça, de nº 434, de 1958, foi publicado; e devia 
estar apenso aos avulsos distribuídos. 

Tendo, no entanto, verificado a procedência da 
ponderação do nobre representante da Paraíba retira 
o Projeto de Lei da Câmara nº 31, de 1958, da 
Ordem do Dia. Será incluído na Ordem do Dia da 
próxima sessão ordinária. 

 
Discussão única da Redação Final das emendas 

do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 21, de 
1958, que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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Ministério da Viação e Obras Públicas, os créditos 
especiais de Cr$ 2.000.000,00 e Cruzeiros 
2.000.000,00 para construção dos prédios das 
Agências Postais Telegráficas nas cidades de 
Chapecó e Dourados, Estados de Santa Catarina e 
Mato Grosso (redação oferecida pela Comissão de 
Redação em seu Parecer número 437, de 1958). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam a Redação 

Final, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. 
É a seguinte a Redação Final aprovada, que 

vai à Câmara dos Deputados. 
 

PARECER 
Nº 437, DE 1958 

 
Redação Final das emendas do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 21, de 1958. 
 
Relator: Sr. Saulo Ramos. 
A Comissão apresenta a Redação Final (fls. 

anexas) das emendas do Senado ao Projeto de Lei 
número 21, de 1958, de iniciativa da Câmara dos 
Deputados. 

Sala das Comissões, em 11 de novembro de 
1958. – Ezechias da Rocha, Presidente. – Saulo 
Ramos. Relator. – Públio de Mello. – Rui Palmeira. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 437-58 
 

Redação final das emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 21 de 1958. 

 

Ao projeto (Emendas ns. 1, 2, 3 e 4 de 
Plenário). 

Dê-se ao projeto a seguinte redação: 
«Autoriza a abertura do crédito especial de 

Cruzeiros 23.200.000,00 para construção de prédios 
destinados às Agências Postais-Telegráficas, nas 
cidades que enumera. 

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

a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras  
Públicas, o crédito especial de Cr$ 23.200.000,00 
(vinte três milhões e duzentos mil cruzeiros)  
para a construção de Prédios destinados às Agências 
Postais-Telegráficas das seguintes cidades: 

 
 Cr$ 

 –  Chapecó, Estado de Santa 
Catarina .................................... 2.000.000,00 

 –  Dourados, Estado de Mato 
Grosso ...................................... 2.000.000,00 

 –  São Sebastião, Estado de S. 
Paulo ........................................ 4.000.000,00 

 –  Ituverava, Estado de São Paulo  2.000.000,00 
 –  Descalvado, Estado de São 

Paulo ......................................... 2.000.000,00 
 –  Taquaritinga, Estado de São 

Paulo ........................................ 2.000.000,00 
 –  Abadia, Estado de São Paulo ... 2.000.000,00 
 –  Aparecida do Norte, Estado de 

São Paulo ................................. 2.000.000,00 
 –  Pindamonhangaba, Estado de 

São Paulo ................................. 2.000.000,00 
 –  Vila do Mosqueiro, Município de 

Belém, Estado do Pará ............. 2.000.000,00 
 –  Anádia, Estado de Alagoas ...... 600.000,00 
 –  São Luiz do Quitunde, Estado 

de Alagoas ................................ 600.000,00 
  23.00.000,00 
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Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de  
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrários. 

O SR. PRESIDENTE: – Designo o nobre 
Senador Othon Mäder para acompanhar, na Câmara 
dos Deputados, o estudo das emendas do Senado. 

Como há necessidade de contar prazo  
para a apresentação das emendas a vários 
Subanexos do Orçamento, a Mesa convoca o 
Senado para uma sessão extraordinária amanhã,  
ás 10 horas. 

Está esgotada a matéria da Ordem do Dia. 
Há oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Lino de 

Mattos, primeiro orador inscrito para a oportunidade. 
(Pausa). 

Está ausente. 
Tem a palavra o nobre Senador Othon Mäder, 

segundo orador inscrito. (Pausa). 
Ausente também S. Exa., concedo a palavra 

ao nobre Senador Gilberto Marinho, terceiro orador 
inscrito. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Sr. 
Presidente, em face das controvérsias suscitadas em 
tôrno da existência de um surto epidêmico de 
paralisia infantil no Distrito Federal e zonas 
circunvizinhas, com base em declaração da 
Comissão Orientadora da Campanha de Vacinação 
Contra a Poliomielite, contra cuja idoneidade 
ninguém poderia articular a mais leve restrição, 
posso declarar perante o Senado: 

1º) A incidência de formas paralíticas da 
doença, a partir de setembro, vem, neste final do 
ano, em ritmo crescente, atingindo cifras que 
caracterizam uma situação anormal: setembro – 36 
casos, outubro – 52 casos e novembro, até o dia 14 
– 51 casos. 

Êste total de 139 casos, em apenas 75 dias, 
contrasta com a incidência muito menor nos 8 meses 
anteriores. Do mesmo modo, contrasta com a 
estatística de iguais períodos dos últimos 5 anos, 
apesar do trabalho de imunização anterior feito. 

2º) Em epidemiologia de paralisia infantil, um 
surto epidêmico tem sua gravidade avaliada, não 
sòmente pelo número de casos, mas também pela 
incidência de formas graves e pela taxa de 
mortalidade. 

E, no presente surto, o que está 
impressionando é, exatamente, êste aspecto. 

3º) Quanto à acusação de alarmista que se 
pretendeu fazer ao Secretário-Geral de Saúde e 
Assistência, Dr. Guilherme Romano, aquela Comissão 
assume a inteira responsabilidade de ter alertado S. 
Exa. sôbre a necessidade imperiosa de intensificar o 
trabalho de vacinação, em face dos fatos a ela 
comunicados pela direção do Hospital Jesus. 

A conseqüente decisão de utilizar todos os 
veículos de publicidade, no sentido de alertar o povo, 
dessa urgência da vacinação, foi tomada dentro das 
melhores e mais modernas táticas de ataque a essa 
enfermidade. De igual modo, têm procedido as 
autoridades sanitárias americanas e européias em 
situações semelhantes. 

4º) Dizer a verdade, sem oferecer recursos 
eficientes de defesa, era, de fato, alarmar. Mas, dizer 
a verdade, e pela mobilização da opinião pública 
levar a população ameaçada a utiIizar a arma 
decisiva de defesa – que é a Vacina Salk – 
transformou-se em dever da autoridade sanitária. 

5º) Graças à intensidade desta nova fase da 
campanha, vacinou-se em 6 dias, um número de 
crianças igual à metade do que foi vacinado nos dois 
anos anteriores, num trabalho constante e pertinaz 
de catequese da opinião pública. 
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Com a simples exposição da verdade fica 
evidenciado o acêrto da atuação do Sr. Secretário de 
Saúde e Assistência, Dr. Guilherme Romano, cujo 
notável espírito público e inexcedível dedicação tanto 
deve o povo carioca. (Muito bem. Muito bem. 
Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Paulo Fernandes, quarto orador inscrito. 

O SR. PAULO FERNANDES (*): – Sr. 
Presidente, desejo fazer-me eco de apelos que 
recebi do interior do meu Estado, dirigidos ao Sr. 
Ministro da Fazenda. 

O primeiro diz respeito à situação dos 
marítimos sul-fluminenses que servem na 
autarquia estadual denominada Serviço de 
Navegação Fluminense, entidade que atende aos 
transportes marítimos entre os municípios de 
Mangaratiba, Angra dos Reis e Parati, 
trabalhadores êsses que se encontram há cêrca 
de onze meses sem receber seus salários em 
virtude de ainda não terem sido processados os 
atos indispensáveis ao pagamento da diferença 
de vencimentos. Essa medida já foi autorizada 
pelo Govêrno da República, encaminhada 
posteriormente ao Ministério da Fazenda e dêste 
ao Tribunal de Contas, num vai e vem incessante, 
trazendo, nessa espera, danos tremendos à 
laboriosa classe que trabalha naquele setor de 
atividade. 

O total da despesa atinge apenas a cinco 
milhões de cruzeiros, valendo aqui acentuar que 
idêntica providência já beneficiou outros marítimos 
que servem em diversos Serviços do País, num 
montante total de cêrca de quinhentos milhões de 
cruzeiros. 

É, portanto, apêlo de que me faço intérprete 
perante o Senhor Ministro da Fazenda, a fim de que 
 
__________________ 
(*) – Não foi revislo pelo orador. 

S. Exa. determine as providências indispensáveis no 
sentido do pronto atendimento dessa justa e já 
demorada reivindicação dos marítimos do Sul do 
meu Estado. 

O segundo apêlo que desejo endereçar 
também a S. Exa., o Senhor Ministro Lucas Lopes, 
diz respeito à retração do crédito bancário, que 
atingirá, no fundo, a economia nacional e também, 
em seus alicerces, a economia fluminense. 

Tenho em mãos telegrama que acaba de me 
chegar da Associação Comercial e Industrial de 
Barra do Piraí em que me é solicitado seja porta-voz 
do apêlo no sentido de se abolirem as restrições de 
crédito bancário relacionadas com o Plano de 
Estabilização Monetária sob pena de conseqüências 
graves às classes produtoras. 

O telegrama está assinado pelo Sr. Júlio 
Hajdu, Presidente da prestigiosa instituição que 
orienta as classes produtoras do Sul do Estado do 
Rio de Janeiro. 

É o apêlo que transmito a Sua Excelência o 
Sr. Ministro da Fazenda, mesmo porque o Plano de 
Estabilização Monetária, encaminhado e exposto por 
S. Exa. há poucos dias ao Senado, estabelece duas 
fases na sua aplicação. 

É o próprio relatório quem afirma que a 
primeira fase será de transição no reajustamento, e 
que nesse período será inevitável certo grau de 
expansão monetária. Na segunda fase, então, a da 
estabilização monetária, procurar-se-ia limitar os 
meios de pagamento ao necessário ritmo do 
incremento da produção. 

Pois bem, Sr. Presidente, quero crer que  
as autoridades encarregadas de levar avante  
a aplicação do Plano estejam se excedendo na  
sua interpretação desde que, no momento, não  
estão admitindo um certo grau de expansão 
monetária a que se refere o Sr. Ministro da  
Fazenda. Muito pelo contrário, os estabelecimentos 
oficiais de crédito estão completamen- 
  



– 783 – 
 
te cerrados, provocando – disso posso dar meu 
testemunho, pelo menos no meu Estado – uma 
corrida das classes produtoras à agiotagem à 
procura de meios com que manter em dia seus 
compromissos, num evidente desequilíbrio de sua 
atividade e com as conseqüências danosas para o 
País, às quais faz referência o telegrama que acabo 
de ler. 

O SR. ARLINDO RODRIGUES: – Peço a V. 
Exa. permissão para manifestar meu total apoio ao 
apêlo que o nobre colega faz, com tanto brilho, ao 
Sr. Ministro da Fazenda. 

O SR. PAULO FERNANDES: – Sr. 
Presidente, o meu colega de Bancada traz também 
seu testemunho sôbre a situação de angústia que 
vão atravessando no Estado do Rio de Janeiro os 
produtores, forçados a buscar na agiotagem, como 
declarei, os meios indispensáveis ao prosseguimento 
da sua atividade. 

Essa a situação, não obstante o Sr. Ministro 
da Fazenda haver estabelecido aquela fase de 
transição. Acredito que as autoridades incumbidas 
da interpretação do Plano de Estabilização Monetária 
estejam restringindo em demasia o crédito, 
provocando, em conseqüência, uma deflação de 
resultados imprevisíveis. 

Aqui fica, pois, o meu apêlo em nome das 
duas entidades que a mim se dirigiram e de cujas 
aspirações me faço eco perante o Sr. Ministro da 
Fazenda. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Não há outro orador 
inscrito. (Pausa). 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 
sessão, designando para a próxima a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Discussão única da Redação Final das 

emendas ao Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 
147, de 1958, que eleva à primeira categoria os 
Tribunais Regionais do Trabalho da Terceira, Quinta 
e Sexta Regiões, cria Juntas de Conciliação e 
Julgamento e dá outras providências (redação 
oferecida pela Comissão de Redação em seu 
Parecer nº 461, de 1958). 

2 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 190, de 1957, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Fazenda o 
crédito especial de Cruzeiros 272.162,00, para 
atender ao pagamento do abono de Natal, no 
exercício de 1949, aos servidores da Estrada de 
Ferro Tocantins, tendo Parecer Favorável da 
Comissão de Finanças, sob nº 462, de 1958. 

3 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 219, de 1957, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras 
Públicas, o crédito especial de Cr$ 340.511.455,00, 
para cobertura do deficit da exploração industrial da 
Viação Férrea do Rio Grande do Sul, no exercício de 
1956, tendo Parecer Favorável, da Comissão de 
Finanças, sob nº 454, de 1958. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 16 horas e 25 

minutos. 
 



153ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 19 DE NOVEMBRO DE 1955 
 

EXTRAORDINÁRIA 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES APOLÔNIO SALLES E VICTORINO FREIRE 
 
Às 10 horas, acham-se presentes os Senhores 

Senadores: 
Vivaldo Lima. 
Mourão Vieira. 
Prisco dos Santos. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Waldemar Santos. 
Mathias Olympio. 
Leônidas Mello. 
Onofre Gomes. 
Parsifal Barroso. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
João Arruda. 
Argemiro de Figueiredo. 
Apolônio Salles. 
Novaes Filho. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Juracy Magalhães. 
Lima Teixeira. 
Carlos Lindenberg. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Moreira Filho. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Alencastro Guimarães. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Benedicto Valladares. 

Lima Guimarães. 
Lino de Mattos. 
Moura Andrade. 
Domingos Vellasco. 
Pedro Ludovico. 
Mário Motta. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Othon Mäder. 
Gaspar Velloso. 
Alô Guimarães. 
Gomes de Oliveira. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá – (54). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 54 Senhores 
Senadores. 

Havendo número legal, está aberta a sessão. 
Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Quarto Secretário, servindo de 2º, 

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

O Sr. Terceiro Secretário, servindo de 1º, dá 
conta do seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Mensagens 

 
Do Sr. Presidente da República: 
– Nº 165, acusando e agradecendo o 

recebimento da de nº49, do Congresso Nacional. 
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– Ns. 166, 167, 168, 169 e 170, restituindo 
autógrafos, sancionados, dos seguintes Projetos de 
Lei da Câmara: 

– Atera o Quadro da Secretaria do Tribunal 
Regional Eleitoral da Paraíba, e dá outras 
providências; 

– Altera, sem aumento de despesa, 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; e dá outras providências; 

– Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Agricultura, o crédito especial de 
Cruzeiros 9.300.000,00, para atender às despesas 
decorrentes das comemorações do 150º aniversário 
da fundação do Jardim Botânico; 

– Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial 
de Cr$ 10.000.000,00, destinado à Província 
Brasileira dos irmãos Lassalistas – Saciedade Porvir 
Cientifico, com sede em Pôrto Alegre, Estado do Rio 
Grande do Sul; e 

– Concede isenção de direitos aduaneiros, 
impôsto de consumo e taxas alfandegárias para 
materiais e equipamentos importados pela 
Companhia de Armazéns Gerais do Estado de 
Pernambuco – CAGEP. 

 
Avisos 

 
Do Sr. Ministro da Fazenda, de ns. 446 a 449, 

comunicando que aquêle Ministério está envidando 
esforços no sentido de utilizar os esclarecimentos, 
respectivamente, aos Requerimentos de 
informações: 

– Ns. 84 e 11, de 1958, do Senhor Senador 
Cunha Mello; 

– Ns. 148, de 1958, do Senhor Senador Lino 
de Mattos; e 

– Nº 128, de 1958, do Senhor Senador Othon 
Mäder. 

Ofícios 
 

Da Câmara dos Deputados, ns. 1.223, 1.220 e 
1.221, encaminhando autógrafos dos seguintes: 

Projeto de Lei da Câmara, nº 143, de 1958, 
que estima a Receita e fixa a Despesa da União para 
o exercício financeiro de 1959, relativamente ao 
Subanexo do Ministério da Agricultura. 

(Publicado em Suplemento). 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 154, DE 1958 

 
(Nº 4.209-5, de 1958, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Guerra, o crédito especial de Cr$ 
4.788,300.00, destinado a atender ao pagamento de 
vencimentos, salário-família e gratificação adicional 
por tempo de serviço, aos servidores do 
Estabelecimento Comercial de Material de 
Intendência. 

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

abrir, pelo Ministério da Guerra, o crédito especial 
de Cr$ 4.788.300,00 (quatro milhões, setecentos 
e oitenta e oito mil e trezentos cruzeiros), 
destinado a atender ao pagamento, no corrente 
exercício, a partir de 26 de fevereiro, de 
vencimentos, salário-família e gratificação 
adicional por tempo de serviço, aos servidores do 
Estabelecimento Comercial de Material de 
Intendência amparados por sentença judiciária, 
passada em julgado. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

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

À Comissão de Finanças. 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 155, DE 1958 

 
(Nº 4.295-B, de 1958, na Câmara dos Deputados) 

 
Isenta de todos os impostos e taxas federais o 

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É concedida isenção de todos os 

impostos e taxas federais, exceto a de Previdência 
Social, ao Museu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro, sociedade civil sem objetivo lucrativo, com 
sede no Distrito Federal, e a todos os bens e direitos 
de que seja titular aquela entidade. 

Art. 2º A isenção, a que se refere o art. 1º desta 
lei, compreende, para os portos administrados pela 
União ou suas Autarquias, as taxas de capatazia e 
mais despesas portuárias e inclui, para os primeiros 
trinta dias de armazenagem, nos armazéns portuários, 
franquia das respectivas despesas. 

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

Às Comissões de Economia e de Finanças. 
 

PARECERES 
NS. 469, 470, 471 E 472, DE 1958 

 
Nº 469, de 1958 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça – 

sôbre o Projeto de Lei do Senado, nº 38, de 1956, 
que proíbe a importação, durante dois anos, de 
uísque e demais bebidas alcoólicas, bem como 
gêneros alimentícios, exceto trigo e leite em pó. 

 
Relator: Sr. Lourival Fontes. 

Pelo presente projeto é proibida, durante dois 
anos, a importação de uísque e demais bebidas 
alcoólicas, bem como gêneros alimentícios, exceto 
trigo e leite em pó (art. 1º). 

Dispõe, também (art. 2º), que o Ministério das 
Relações Exteriores e o da Fazenda adotarão as 
necessárias providências a fim de que a importação 
de trigo da Argentina não exceda de cento e onze 
milhões de dólares, e, do Uruguai, de treze milhões, 
sòmente podendo aplicar-se parte dessas 
importâncias em outros centros produtores se os 
aludidos mercados fornecedores não dispuserem do 
artigo. 

Para a importação de leite em pó (art. 3º), não 
poderá ser despendida quantia superior a quatro 
milhões de dólares. 

É vedada ao Govêrno, em 1956, e 1957, a 
concessão de cambiais para a importação dos 
chamados artigos de Natal (art. 4º). 

O Ministério das Relações Exteriores (art. 
5º), através dos canais competentes, dará ciência 
aos países exportadores, nossos antigos 
fregueses, das razões que levam o Brasil a 
submeter-se, pelo prazo de dois anos, às 
mencionadas restrições. 

Como se vê, a proposição contém 
dispositivos de alta significação para o nosso 
comércio exterior, de repercussão possível, inclusive, 
em acordos e tratados já firmados entre o Brasil e 
países amigos. 

A matéria há, portanto, de ser estudada com 
serena objetividade, a fim de que não tomemos 
medidas que, embora bem intencionadas, possam 
ter conseqüências danosas para a política exterior e 
as finanças do País. 

Diante do exposto, somos de parecer que esta 
Comissão não examine o assunto, antes de sôbre o 
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mesmo se manifestarem os Ministérios das Relações 
Exteriores e da Fazenda, cuja audiência, portanto, 
sugerimos. 

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

 
Nº 470, de 1958 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça – 

sôbre o Projeto de Lei do Senado, nº 38, de 1956. 
 
Relator: Sr. Lourival Fontes. 
Proíbe o presente projeto, pelo espaço de dois 

anos, a importação de uísque e demais bebidas 
alcoólicas e gêneros alimentícios, exceto trigo e leite 
em pó (art. 1º). 

Ao mesmo tempo estabelece que os 
Ministérios das Relações Exteriores e da Fazenda 
adotarão as devidas providências para que a 
importação de trigo da Argentina não exceda de 
cento e onze milhões e a do Uruguai, de treze 
milhões de dólares, sòmente podendo aplicar-se 
parte dessas importâncias em outros centros 
produtores se os citados mercados fornecedores não 
dispuserem do produto (art. 2º). 

O leite em pó, cuja importação é permitida, 
terá essa importação limitada à importância de 
quatro milhões de dólares (art. 3º). 

Ao govêrno fica vedada a concessão de 
cambiais para a importação dos chamados artigos de 
Natal (art. 4º). 

As razões dessas restrições serão 
comunicadas aos países exportadores pelo 
Ministério das Relações Exteriores (art. 5º). 

II – Tratando-se, como se vê, de proposição 
contendo dispositivos de alta significação  
para o nosso comércio exterior, de reper- 
 

cussão possível, inclusive, em acôrdos e tratados já 
firmados entre o Brasil e países amigos, solicitamos, 
em parecer anterior, quando o projeto nos foi 
distribuído, a audiência dos Ministérios das Relações 
Exteriores e da Fazenda. 

Só assim – dizíamos, então, – poderia a 
matéria ser estudada com serena objetividade, a fim 
de que não tomássemos medidas que, embora bem 
intencionadas, pudessem ter conseqüências 
danosas para a política exterior e as finanças do 
País. 

III – Aceito, por êste órgão, o nosso alvitre, 
foram ouvidos os Ministérios, cujos pronunciamentos 
sôbre a matéria agora nos chegam. 

IV – a Ministério das Relações Exteriores se 
manifesta desfavoràvelmente à proposição, 
alegando, para tanto, que: 

a) a legislação em vigor protege 
suficientemente os interêsses nacionais em 
matéria de importações. A seleção já se faz de 
forma adequada, mediante a classificação dos 
produtos por categorias, segundo seu grau de 
essencialidade, a fixação de ágios mínimos 
crescentes para as categorias menos essenciais e 
a colocação em licitação de reduzidas quantidades 
de divisas para a aquisição de mercadorias de 4ª e 
5ª categorias; 

b) as bebidas alcoólicas estão tôdas 
classificadas na 5ª categoria, tendo representado, 
em 1955, pouco mais de um milésimo do valor total 
das importações do Brasil; 

c) os gêneros alimentícios estão, também, de 
modo geral, incluídos naquela categoria, excetuados 
os necessários a complementar a produção nacional 
ou a atender a deficiências de abastecimento nos 
períodos de entre-safra. 

Em 1955, em uma importação  
total de US$ 1.306.835.000, os gêneros 
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alimentícios figuraram com US$ 247.469.000, sendo 
mais de 95% representado por: 
 
Trigo 161.682.000 
Frutas 28.278.000 
Bacalhau 21.801.000 
Malte e lúpulo 13.368.000 
Azeite de oliveira 7.710.000 
Leite em pó 2.913.000 
 235.752.000  

 
c) as importações de alguns gêneros 

alimentícios, além de atenderem a necessidades do 
consumo, constituem base indispensável para as 
exportações brasileiras para certos países podendo 
ser citadas, como exemplo, as importações de trigo 
da Argentina e do Uruguai, de frutas da Argentina 
(contra-partida das exportações de frutas brasileiras), 
azeite de Portugal e da Espanha e bacalhau da 
Noruega e da Islândia; 

d) outros produtos, importados sob a rubrica 
"gêneros alimentícios", são matérias-primas para a 
indústria (como o malte e o lúpulo) ou são destinados 
a forragem (como o alpiste); 

e) sendo assim, as nossas exportações, 
constituídas, em grande parte, por gêneros 
alimentícios e estimulantes, da medida proposta 
poderiam resultar dificuldades para a colocação de 
nossos produtos nos mercados externos; 

f) não é conveniente limitar, por lei, o valor e os 
países de origem do trigo a ser importado, cabendo 
salientar, neste particular, que o Govêrno tem tomado 
as devidas precauções para só importar o cereal 
necessário a complementar a produção nacional. 

V – O Ministério da Fazenda manifestou-se 
igualmente, pela rejeição do projeto, pelas seguintes 
principais razões: 

a) as bebidas alcoólicas estão incluídas na 
quinta categoria de câmbio onde também se 
acham, de modo geral, os gêneros alimen- 
 

tícios, resultando as exceções, nesse terreno, de 
causas várias, tais como a necessidade de atender a 
consumos naturais do povo brasileiro ou a 
obrigatoriedade de complementar a produção 
nacional nas épocas de entre-safra; 

b) a providência carece de expressão como 
meio de poupança de divisas e seus reflexos 
seriam desfavoráveis do ponto de vista da 
economia doméstica brasileira. Com efeito, é 
insignificante a cota de divisas reservada, 
normalmente, à quinta categoria (onde se incluem 
as bebidas alcoólicas e a maioria dos gêneros 
alimentícios). A entrega à licitação em Bôlsa, para 
essa categoria, de 1 a 2 por cento da 
disponibilidades, como está sucedendo, não afeta 
a importação dos demais produtos; 

c) as atuais normas do comércio exterior 
não comportam proibições específicas pois, 
ressalvada a hipótese prevista na Lei nº 2.410 de 
29 de janeiro de 1955 – de que automóveis e 
barcos de passeio de mais de 3.500 dólares não 
podem ser importados ou introduzidos, não existe 
proibição de qualquer artigo; e 

d) já estão suficientemente protegidos os 
interêsses nacionais. 

VI – Pelo exposto, evidencia-se que as 
medidas sugeridas na proposição, não apenas 
atentariam contra o sistema vigente de comércio 
exterior, alterando convênios existentes e 
afetando negócios, já compromissados, com 
prejuízo para o equilíbrio de nossas relações 
internacionais, no referido setor, como  
ainda, poderiam, se aceitas, repercutir 
desfavoràvelmente em nossa economia e em 
nossas finanças, cuja solidez tanto depende 
dessas transações que elas afetariam. 

Ante o exposto, esta Comissão se 
pronuncia pela rejeição do projeto, que embora 
constitucional é inconveniente, eis que infringente 
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dos princípios e normas que regulam as nossas 
relações comerciais com os países estrangeiros. 

Sala das Comissões, em 23 de abril de 1957. 
– Cunha Mello, Presidente. – Lourival Fontes, 
Relator. – Lima Guimarães. – Attílio Vivacqua. – 
Gilberto Marinho, pela constitucionalidade. – Gaspar 
Velloso. – Argemiro de Figueiredo. 

 
Nº 471, de 1958 

 
Da Comissão de Economia, sôbre o Projeto de 

Lei do Senado, nº 38, de 1956. 
 
Relator: Sr. Carlos Lindenberg. 
O ilustre Senador Novaes Filho houve por bem 

apresentar o Projeto de Lei nº 38, cujo art. 1º proibe, 
durante dois anos, a importação de uísque e demais 
bebidas alcoólicas, bem como gêneros alimentícios, 
excetuados apenas trigo e leite em pó, para os quais 
se estabelecem, nos artigos 2º e 3º, 
respectivamente, cotas máximas de importação, 
expressa em dólares. 

Ouvida inicialmente a Comissão de 
Constituição e Justiça, entendeu esta que, em vista 
da alta significação do Projeto para o nosso comércio 
exterior, de repercussão possível, inclusive, em 
acôrdos e tratados já firmados entre o Brasil e países 
amigos, fôssem consultados a respeito os Ministérios 
das Relações Exteriores e da Fazenda. 

Tanto uma como outra dessas Secretarias de 
Estado, opinaram no sentido de que a legislação em 
vigor já protege suficientemente os interêsses 
nacionais, graças ao mecanismo da licitação de 
divisas, resultando inconveniente a proibição alvitrada 
das importações de bebidas e gêneros alimentícios, 
porque, além de atenderem à necessidades do 
consumo, constituem base indispensável para as 
exportações brasileiras através dos convênios 
comerciais firmados com vários países. 

Se à época de tais informações (novembro de 
1956), o dispêndio de divisas com as importações 
dos bens de consumo aludidos era insignificante em 
face da cota reduzida de divisas reservada 
normalmente à quinta categoria, onde êles se 
incluíam, hoje em dia, com a nova Lei de Tarifas, a 
seleção de importações se faz ainda mais 
fàcilmente mediante a incidência de tarifas ad 
valorem, diferenciadas, segundo o grau de 
essencialidade. 

Por tôdas estas razões, e mais o fato de que 
as normas prevalecentes em nosso comércio exterior 
não toleram proibições específicas, entendemos, 
como aliás já o fêz a Comissão de Constituição e 
Justiça desta Casa do Congresso, que o Projeto 
deve ser rejeitado. 

Sala das Comissões, em 3 de junho de 1958. 
– Carlos Lindemberg, Presidente. – Lima Teixeira, 
Relator. – Juracy Magalhães. – Fernandes Távora. – 
Lineu Prestes. 

 
Nº 472, de 1958 

 
Da Comissão de Finanças ao Projeto de Lei 

do Senado nº 38, de 1956. 
 
Relator: Sr. Júlio Leite. 
O nobre Senador Novaes Filho submeteu à 

deliberação desta Casa, em 1956, projeto de lei 
proibindo a importação, durante dois (2) anos de 
uísque e demais bebidas alcoólicas, bem como 
gêneros alimentícios, exceto trigo e leite em pó. 

O propósito do autor era o de se tentar maior 
"economia de divisas", especialmente face às 
angústias do balanço de pagamento do País. 

Infelizmente, embora forrada de altos  
e patrióticos propósitos, a proposição do  
ilustre representante de Pernambuco nesta Casa 
não se revestia, como não se reveste, das 
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características técnicas e comerciais que poderiam 
fazê-la útil aos fins que objetiva. 

Disso nos dão conta, aliás, pronunciamentos 
emitidos seja pelo Ministério das Relações 
Exteriores, seja pelo Ministério da Fazenda, 
atendendo a diligências requeridas pela Comissão 
de Constituição e Justiça desta Casa. 

Para ambas as citadas Secretarias do Estado, 
o projeto foi considerado inconveniente, inclusive por 
já dispor o Poder Executivo de "mecanismo legal que 
lhe permita selecionar as importações com a 
necessária flexibilidade, de modo a atender aos 
interêsses nacionais, de conformidade com a 
conjuntura". 

Com êsse ponto de vista concordaram as 
ilustres Comissões de Constituição e Justiça e 
Economia desta Casa, que se manifestaram 
contrárias ao projeto em aprêço. 

Nosso parecer é no mesmo sentido. De fato, 
como assinala a última Comissão acima citada, as 
normas em vigor para o nosso comércio exterior não 
toleram proibições específicas, tal como propõe o 
projeto do nobre Senador Novaes Filho. 

Nessas condições, a Comissão de Finanças é 
de parecer que o Projeto de Lei do Senado nº 38, de 
1956, deve ser rejeitado. 

Sala das Comissões, em 17 de outubro de 
1958. – Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – 
Júlio Leite, Relator. – Novaes Filho, vencido. – Ary 
Vianna. – Daniel Krieger. – Paulo Fernandes. – 
Mourão Vieira. – Othon Mäder, vencido. – Parsifal 
Barroso. 

 
PARECERES 

NS. 473 E 474, DE 1958 
 

Nº 473, de 1958 
 
Da Comissão de Serviço Público  

Civil, sôbre a emenda apresentada em  
Plenário, ao Projeto de Lei da Câmara nº 
 

72, de 1957, que suprime a alínea "e" do art. 4º do 
Decreto-lei nº 6.920, de outubro de 1944. 

 
Relator: Sr. Ary Vianna. 
Volta a esta Comissão o Projeto de Lei da 

Câmara nº 72, de 1957, que visa a suprimir a alínea 
e do art. 4º do Decreto-lei nº 6.920, de 3 de outubro 
de 1944, pelo qual é atribuída aos servidores do 
Instituto Nacional do Pinho gratificação anual de um 
mês de vencimento ou salário, para que êste órgão 
técnico se pronuncie sôbre a emenda de Plenário, 
visando a manter aquela gratificação, embora sem 
caráter imperativo. 

Em que pese os nobres intuitos do ilustre 
autor da emenda, esta Comissão mantém o seu 
ponto de vista exposto no seu parecer anterior, 
favorável ao projeto e, por conseguinte, contrário 
à emenda apresentada, de vez que a manutenção 
da gratificação, embora sem o caráter de 
obrigatoriedade para o Instituto Nacional do 
Pinho, que a concederia ou não, conforme as 
suas possibilidades financeiras, não a salvaria de 
infrigir o princípio de igualdade estabelecido nas 
leis reguladoras dos direitos e vantagens dos 
servidores públicos civis, razão mesma 
inspiradora da Mensagem que encaminhou o 
projeto ao Legislativo, em maio de 1950, como 
ficou salientado no parecer anterior, desta 
Comissão. 

É o nosso parecer, contrário à Emenda nº 1, 
de Plenário. 

Sala das Comissões, em 16 de junho de 1958. 
– Prisco dos Santos, Presidente. – Ary Vianna, 
Relator. – Gilberto Marinho. – Neves da Rocha. 

 
Nº 474, de 1958 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei nº 72, de 1957. 
 
Relator: Sr. Paulo Fernandes. 
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Visa o projeto a suprimir a alínea e do art. 4º 
do Decreto-lei nº 6.920, de 3 de outubro de 1944, 
que assegurou aos funcionários do Instituto Nacional 
do Pinho, gratificação anual equivalente, no máximo, 
ao salário mensal da função. 

Ocorre, porém, que o Poder Executivo, pelo 
Decreto nº 26.529, de 30 de março de 1949, elevou 
os vencimentos e salários do Pessoal do Instituto 
Nacional do Pinho aos mesmos níveis dos atribuídos 
aos servidores da União. Assim, a gratificação anual 
admitida naquele dispositivo importaria em aumento 
dêsses vencimentos e salários, fazendo com que 
ultrapassem os níveis federais, o que viria contrariar 
o disposto no Decreto-lei nº 5.527, de 28 de maio de 
1943. 

Assim, o projeto em questão suprime a 
referida alínea e do art. 4º, eliminando o dispositivo 
que fere frontalmente a legislação vigente. Retorna 
agora a esta Comissão para ser apreciada uma 
emenda oferecida em Plenário pela qual, ao invés da 
supressão da alínea, dá-se-lhe nova redação, 
tornando facultativa a gratificação que o projeto 
pretende extinguir. 

A emenda não altera o ponto de vista já 
expendido por esta Comissão e, por êsse motivo, 
somos pela sua rejeição. 

Sala das Comissões, em 31 de outubro de 
1958. – Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – 
Paulo Fernandes, Relator. – Othon Mäder. – Lima 
Guimarães. – Parsifal Barroso. – Lameira Bittencourt. 

 
PARECERES 

NS. 475 E 476, DE 1958 
 

Nº 475, DE 1958 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 266 de 1957, que concede 
a pensão especial de Cr$ 3.000,00 mensais a Alina 
 

de Carvalho Costa, viúva de Antenor Gonçalves 
Costa, ex-mestre de oficina aposentado do Arsenal 
de Guerra do Rio de Janeiro. 

 
Relator: Sr. Lourival Fontes. 
Pelo presente projeto é concedida a pensão 

especial de Cruzeiros 3.000,00 (três mil cruzeiros) 
mensais a Alina de Carvalho Costa, viúva do ex-
mestre de oficina Antenor Gonçalves da Costa, 
aposentado do Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro, 
correndo o pagamento da pensão à conta da verba 
orçamentária do Ministério da Fazenda, destinada 
aos pensionistas da União. 

O projeto teve origem em requerimento 
dirigido ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputados 
pela referida senhora, que alegou ter ficado à 
margem de qualquer proteção legal. 

Sôbre o mérito do assunto deverá falar a 
Comissão de Finanças. 

Do ponto de vísta constitucional e jurídico, 
nada há que objetar à aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, em 12 de fevereiro de 
1958. – Cunha Mello, Presidente. – Lourival Fontes, 
Relator. – Gilberto Marinho. – Attílio Vivacqua. – Rui 
Palmeira. – Daniel Krieger. – Lima Guimarães. 

 
Nº 476, DE 1958 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei nº 266, de 1958. 
 
Relator : Sr. Ary Vianna. 
O projeto em questão visa a conceder a 

pensão especial de Cruzeiros 3.000,00 mensais a 
Alina de Carvalho Costa, viúva de Antenor 
Gonçalves da Costa, ex-mestre de oficina 
aposentado do Arsenal de Guerra. 

O projeto originou-se de requerimento dirigido 
ao Presidente da Câmara dos Deputados pela viúva 
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do funcionário falecido, quando contava mais de 35 
anos de serviço público. A suplicante se encontra à 
margem de qualquer lei que a ampare, embora seu 
caso não seja o primeiro, havendo já precedentes 
que tiveram de ser atendidos em lei especial (Lei nº 
2.066, de 6 de novembro de 1953). 

Para que se evite uma injustiça clamorosa, 
suprindo, ao mesmo tempo, a omissão da lei, impõe-
se a abertura do crédito. 

Somos, por êsse motivo, pela aprovação do 
projeto. 

Sala das Comissões, em 14 de novembro de 
1958. – Lima Guimarães, Presidente em exercício. – 
Ary Vianna, Relator. – Júlio Leite. – Gaspar Velloso. 
– Lameira Bittencourt. – Juracy Magalhães. – Paulo 
Fernandes. – Lino de Mattos. 

 
PARECERES 

NS. 477, 478 E 479, DE 1958 
 

Nº 477, DE 1958 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara, nº 100, de 1958, que altera 
o art. 28, da Lei nº 2.657, de 1 de dezembro de 1955, 
que regula as promoções dos Oficiais do Exército. 

 
Relator : Sr. Gilberto Marinho. 
O presente projeto, de iniciativa da outra Casa 

do Congresso, visa a atualizar a legislação referente 
ao Magistério Militar no sentido de corrigir a 
disparidade existente entre o tempo máximo de 6 
anos de permanência no pôsto de Tenente-Coronel 
estabelecido em todos os Quadros das Armas e 
Serviços, para o acesso ao pôsto de Coronel, e o de 
10 anos fixado em idênticas condições para o 
pessoal do Magistério do Exército. 

Essa discriminação é totalmente 
 injusta. Estando os oficiais pro- 
 

fessôres sujeitos a tôdas as obrigações impostas aos 
seus colegas dos demais Quadros, não se justifica, 
nem mesmo se compreende aquela iníqua 
diversidade de tratamento. 

Nestas condições, somos pela aprovação do 
projeto cuja constitucionalidade é evidente. 

Sala das Comissões, 9 de julho de 1958. – 
Lourival Fontes, Presidente. – Gilberto Marinho, 
Relator. – Lima Guimarães. – Argemiro de 
Figueiredo. – Lameira Bittencourt. – João Villasbôas. 

 
Nº 478, DE 1958 

 
Da Comissão de Segurança Nacional, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara, nº 100, de 1958. 
 
Relator: Sr. Caiado de Castro. 
Como bem acentuou o ilustre Senador 

Gilberto Marinho, ao relatar o assunto na Comissão 
de Constituição e Justiça, os Oficiais professôres 
estão sujeitos a tôdas as obrigações impostas aos 
seus colegas dos outros Quadros, não se 
compreendendo nem se justificando, assim, a 
diversidade de tratamento atualmente existente 
entre uns e outros. 

O objetivo do presente projeto é, justamente, 
pôr fim a essa disparidade que se verifica entre o 
tempo máximo de seis anos de permanência no 
pôsto de Tenente-Coronel – estabelecido em todos 
os Quadros das Armas e Serviços para o acesso ao 
pôsto de Coronel – e o de dez anos – fixado, em 
idênticas condições, para o pessoal do Magistério do 
Exército. 

Trata-se, portanto, de medida justa, e, dessa 
maneira, opinamos pela aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, em 6 de novembro de 
1958. – Onofre Gomes. – Caiado de Castro. – 
Alencastro Guimarães. – Jorge Maynard. – Moreira 
Filho. 
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Nº 479, DE 1958 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara, nº 100, de 1958. 
 
Relator: Sr. Ary Vianna. 
O presente projeto dá nova redação ao art. 28 

da Lei nº 2.657, de 1 de dezembro de 1955, 
determinando que os Oficiais do Exército pertencentes 
ao Magistério Militar terão gradual acesso na Reserva 
até o pôsto de Coronel, conforme o tempo de serviço, 
sendo-lhes assegurada promoção aos postos de Major, 
Tenente-Coronel e Coronel, quando contarem 15, 20 e 
25 anos de serviço e respeitados os tempos de 
interstício fixados em lei. 

Trata-se de providência cujo objetivo é pôr um 
ponto final a uma situação de injustiça, visto que, pela 
legislação em vigor, existe gritante disparidade entre o 
tempo máximo de 6 anos de permanência no pôsto de 
Tenente-Coronel, estabelecido em todos os Quadros 
das Armas e Serviços para o acesso ao pôsto de 
Coronel e o de 10 anos, fixado, em idênticas condições 
para o pessoal do Magistério do Exército. 

A Comissão de Constituição e Justiça 
considerou a proposição constitucional e jurídica e a 
da Segurança Nacional, apreciando-lhe o mérito, 
com ela concordou. 

Ante o exposto, somos pela aprovação do 
projeto. 

Sala das Comissões, em 14 de novembro de 
1958. – Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – Ary 
Vianna, Relator. – Júlio Leite. – Parsifal Barroso. – 
Francisco Gallotti. – Gaspar Velloso. – Daniel 
Krieger. – Novaes Filho. – Lameira Bittencourt. 

 
PARECERES 

NS. 480 E 481, DE 1958 
 

Nº 480, DE 1958 
 
Da Comissão de Constituição 

 e Justiça, sôbre o Projeto de 
 

Lei da Câmara, nº 110, de 1958, que concede a 
pensão vitalícia de Cr$ 5.000,00 mensais ao Dr. 
Antônio Tolentino, médico residente na cidade do 
Sêrro, Estado de Minas Gerais. 

 
Relator: Sr. Lima Guimarães. 
Eis que nos vem da Câmara dos Senhores 

Deputados mais um projeto que concede pensão a 
particular. 

Já se tem afirmado, vêzes inúmeras, a 
necessidade de se adotar um critério para a 
concessão de tais favores. 

Nenhuma informação nos é dado colhêr além 
da palavra do Deputado autor do Projeto, muitas das 
vêzes viciada por informações irreais. 

No caso em aprêço verifica-se que o  
nobre Deputado Vasconcelos Costa se deixou 
impressionar por uma nota de imprensa que, em 
geral, traduz tão sòmente o gracioso pendor do 
jornalista. 

Não poderia aquela nota apenas servir de 
base ao nosso pronunciamento. 

Acontece, porém, que conheço pessoalmente 
o fato e considero de absoluta justiça a assistência 
solicitada em favor de um benemérito que, 
esquecendo-se de si, dedicou tôda a sua vida, longa 
e proveitosa vida, ao serviço do povo e 
especialmente dos que sofrem. 

Por êste motivo, opino pela aprovação do 
projeto. 

Sala das Comissões, em 29 de outubro de 
1958. – Lourival Fontes, Presidente. – Lima 
Guimarães, Relator. – Ruy Carneiro. –  
Daniel Krieger. – Argemiro de Figueiredo. – Gaspar 
Velloso. 

 
Nº 481, DE 1958 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 110, de 1958. 
 
Relator: Sr. Lameira Bittencourt. 
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Embora seja, mais que nunca, oportuno 
meditar sôbre a liberalidade injustificada, com que 
o Congresso vem concedendo pensões especiais, 
com uma demasia de altruismo e generosidade 
que, de nenhum modo, se concilia com a posição 
ou o papel do Estado no assunto, maximé no 
momento em que as condições do erário da União 
impõem severa compressão de despesas, não 
queremos, por ora, levar nossa advertência ou 
ressalva ao extremo de recusar a aprovação a um 
projeto, já aprovado pela outra Casa do 
Congresso, e com o beneplácito, unânime, de uma 
ilustrada comissão técnica do Senado, que  
visa a beneficiar um respeitável ancião,  
médico, encanecido no exercício da sua nobre 
profissão. 

Mas, sinceramente, por maior que seja nossa 
boa vontade no caso, não vemos como concordar 
com a retroação da pensão concedida a 1º de janeiro 
de 1957, como propõe o projeto, o que, além do 
mais, seria precedente ou exceção jamais admitidas 
pelo Senado. 

Somos, assim, pela aprovação do projeto, com 
as seguintes emendas: 

 
EMENDA Nº 1-C 

 
Suprima-se, no art. 1º, as palavras “a partir de 

1º de janeiro de 1957”. 
 

EMENDA Nº 2-C 
 
Suprima-se o art. 3º do projeto. 
É o nosso Parecer. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 

1958. – Lima Guimarães, Presidente em exercício. – 
Lameira Bittencourt, Relator. – Gaspar  
Velloso. – Daniel Krieger. – Ary Vianna. – Parsifal  
Barroso. – Lino de Mattos. – Mathias Olympio. – Júlio 
Leite. 

PARECER 
Nº 482, DE 1958 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre a Redação 

Final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 143, de 1958, que estima a Receita e fixa 
a Despesa da União para o exercício financeiro de 
1959 – Anexo 4 – Poder Executivo – Subanexo – 
4.18 – Ministério da Marinha. 

 
Relator: Sr. Ary Vianna. 
A Comissão de Finanças apresenta a fôlhas 

anexas a Redação Final das emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 143, de 1958, que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1959 – Anexo 4 – Poder 
Executivo – Subanexo 4.18 – Ministério da Marinha. 

Sala das Comissões, 18 de novembro de 
1958. – Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – Ary 
Vianna, Relator. – Lima Guimarães. – Novaes Filho. 
– Lino de Mattos. – Francisco Gallotti. – Paulo 
Fernandes. – Parsifal Barroso. – Othon Mäder. 

 
Redação Final das Emendas do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara que estima a Receita e fixa 
a Despesa da União para o exercício financeiro de 
1959. – Anexo 4 – Poder Executivo – Subanexo – 
4.18 – Ministério da Marinha. 

 
EMENDAS 

 
Nº 1 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de Obras. 
Inclua-se: 
Escola Profissional de Pôsto Xaxier, Município 

de Cêrro Largo – Rio Grande do Sul – Cruzeiros 
5.000.000,00. 
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Nº 2 
 
01 – Secretaria Geral da Marinha. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
Inclua-se: 
Escola de Aprendizes Marinheiros de Sergipe 

– Cr$ 10.000.000,00. 
 

Nº 3 
 
01 – Secretaria Geral da Marinha. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
2) Escola de Aprendizes Marinheiros de 

Alagoas. 
Aumente-se para: – Cruzeiros 40.000.000,00. 
 

Nº 4 
 
01 – Secretaria Geral da Marinha. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamento e Instalações. 
4.2.10 – Instalações e equipamentos para 

obras. 
Inclua-se: 
Escola de Apredizagem de Marinheiros, de 

Alagoas – Cruzeiros 15.000.000,00. 
 

Nº 5 
 

Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
02 – Tribunal Marítimo. 
Aumente-se de: Cr$ 8.510.000,00 – Para: Cr$ 

10.077.600,00. 

Nº 6 
 

Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.06 – Salários de Tarefeiros. 
02 –Tribunal Marítimo. 
Aumente-se de: Cr$ 458.000,00 – Para: Cr$ 

480.400,00. 
 

Nº 7 
 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.14 – Salário-família. 
02 – Tribunal Marítimo. 
Aumente-se de: Cr$ 274.000,00 – Para: Cr$ 

304.000,00. 
 

Nº 8 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação. 
1.3.04 – Combustíveis e Lubrificantes. 
Aumente-se: 
Para Cr$ 330.000.000,00 – a dotação desta 

Subconsignação. 
 

Nº 9 
 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.07 – Publicações, serviços de impressão e 

de encadernação. 
02 – Tribunal Marítimo. 
Aumente-se de: Cr$ 360.000,00. – Para: Cr$ 

800.000,00. 
 

Nº 10 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.19 – Despesas Gerais com a Defesa 

Nacional. 
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Acrescente-se: 
8) Despesas de qualquer natureza e 

proveniência com o funcionamento do Escritório 
Técnico de Construção Naval em São Paulo, 
inclusive remuneração de técnicos e professôres 
nacionais e estrangeiros – Cr$ 8.000.000,00. 

 
Nº 11 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.19 – Despesas Gerais com a defesa 

nacional. 
Acrescente-se: 
7) Despesas de qualquer natureza e 

proveniência com a operação e manutenção dos 
serviços de “Auxílio ao Navegante”, da Diretoria de 
Hidrografia e Navegação – Cr$ 80.000.000,00. 

 
Nº 12 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
Acrescente-se: 
2) Para doação de casa residencial, pela 

Caixa de Construção de Casas para o Pessoal do 
Ministério da Marinha, nos têrmos da Lei nº 3.418, de 
5 de julho de 1958. – Cr$ 40.000.000,00. 

 
Nº 13 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
Aumente-se a dotação para Cruzeiros 

290.000.000,00, sendo Cruzeiros 40.000.000,00 para 
as obras do dique e outras complementares da Base 
Naval em Recife. 

Nº 14 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
Inclua-se: 
Hospital Naval de Salvador, para obras de 

ampliação – Cruzeiros 3.000.000,00. 
 

Nº 15 
 
01 – Secretaria Geral da Marinha. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.2.00 – Equipamentos e Investimentos. 
05) Bahia. 
Inclua-se: 
Ligação telefônica entre Salvador e a Base 

Naval de Aratu (em convênio com a companhia mista 
fundada sob os auspícios do Estado da Bahia) – Cr$ 
5.000.000,00. 

Senado Federal, em ... de novembro de 1958. 
– Juracy Magalhães. 

 
PARECER 

Nº 483, DE 1958 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre a Redação 

Final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 143, de 1958, que estima a Receita e fixa 
a Despesa da União para o exercício financeiro de 
1959 – Anexo 4 – Poder Executivo – Subanexo 4.16 
– Ministério da Guerra. 

 
Relator: Sr. Parsifal Barroso. 
A Comissão de Finanças apresenta a  

fôlhas anexas a Redação Final das emendas do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara,  
nº 143, de 1958, que estima a Receita e fixa 
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a Despesa da União para o exercício financeiro de 
1959. Anexo 4 – Poder Executivo – Subanexo 4.16 – 
Ministério da Guerra. 

Sala das Comissões, 18 de novembro de 
1958. – Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – 
Parsifal Barroso, Relator. – Novaes Filho. – Lima 
Guimarães. – Lino de Mattos. – Francisco Gallotti. – 
Paulo Fernandes. – Othon Mäder. – Lameira 
Bittencourt. 

 
Redação Final das Emendas do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara que estima a Receita e fixa 
a Despesa da União para o exercício financeiro de 
1958 – Anexo 4 – Poder Executivo – Subanexo 4.16 
– Ministério da Guerra. 

 
EMENDAS 

Nº 1 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.3.00 – Desapropriação e aquisição de 

imóveis. 
4.3.01 – Início de desapropriação e aquisição 

de imóveis. 
Acrescente-se: 
1) Para desapropriação de áreas necessárias 

à construção e mais instalações do Colégio Militar de 
Salvador – Bahia – Cruzeiros 50.000.000,00. 

 
Nº 2 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de obras. 
Inclua-se: 
Construção do Colégio Militar de Mato Grosso, 

em Cuiabá – Cruzeiros 10.000.000,00. 
 

Nº 3 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 

Inclua-se: 
Construção de casas residenciais para oficiais 

e sargentos do 2º Batalhão de Fronteiras, em 
Cáceres (Mato Grosso) – Cr$ 4.000.000,00. 

 
Nº 4 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
Inclua-se: 
Para prosseguimento e conclusão de obras, 

no Quartel da 3ª Companhia de Fronteira, em Pôrto 
Velho (Território de Rondônia), a cargo da Comissão 
Militar de Obras nº 9 – Cr$ 7.000.000,00. 

 
Nº 5 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.04 – Reparos, ampliação etc. 
2) Reforma e ampliação da Policlínica Central 

do Exército – Cr$ 6.000.000,00. 
 

Nº 6 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.04 – Reparos, adaptações etc. 
Inclua-se: 
1) Reforma, ampliação e conservação do 

Quartel do Regimento Ipiranga em Caçapava (S. 
Paulo), inclusive instalação para instrução de tiro, 
campo de educação física, formação sanitária e 
casas para oficiais e sargentos – Cruzeiros 
10.000.000,00. 

 
Nº 7 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de obras. 
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Inclua-se: 
– Para construção do Ginásio Militar de 

Maceió – Cruzeiros 10.000.000,00. 
 

Nº 8 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.04 – Salário de mensalistas. 
Onde está: 
Cr$ 734.576.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 739.332.400,00. 
 

Nº 9 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.20 – Gratificação pela execução de 

trabalho de natureza especial, com risco de vida ou 
saúde. 

Onde está: 
Cr$ 45.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 72.505.814,00. 
 

Nº 10 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.2.00 – Pessoal Militar. 
1.2.03 – Etapas para alimentação. 
Onde está: 
Cr$ 3.300.000.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 3.753.296.850,00. 
 

Nº 11 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações. 
4.2.03 – Camionetas de passageiros, ônibus, 

ambulâncias e jipes. 

Onde está: 
Cr$ 29.166.900,00. 
Leia-se: 
Cr$ 59.166.900,00. 
 

Nº 12 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.2.00 – Pessoal Militar. 
1.2.06 – Diárias. 
Onde está: 
Cr$ 60.000.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 105.000.000,00. 
 

Nº13 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.2.00 – Pessoal Militar. 
1.2.10 – Substituições. 
Onde está: 
Cr$ 35.000.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 40.000.000,00. 
 

Nº 14 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação. 
1.3.04 – Combustíveis e Lubrificantes. 
Onde está: 
Cr$ 122.508.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 162.935.640,00. 
 

Nº 15 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.01 – Acondicionamento e Transporte de 

Encomendas, Cargas e Animais em geral. 
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Onde está: 
Cr$ 84.000.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 100.000.000,00. 
 

Nº 16 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.02 – Passagens, transporte de pessoas e 

de suas bagagens. 
Onde está: 
Cr$ 50.000.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 82.637.500,00. 
 

Nº 17 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
Onde está: 
Cr$ 300.000.000.00. 
Leia-se: 
Cr$ 330.500.000,00. 
 

Nº 18 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações. 
4.2.04 – Autocaminhões, auto-bombas, 

camionetas de carga, auto-socorro. 
Onde está: 
Cr$ 48.143.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 84.246.000,00. 
 

Nº 19 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.13 – Serviços educativos e culturais. 

Onde se diz: 
Cr$ 1.000.000,00. 
Diga-se: 
1) Despesas de qualquer natureza com as 

atividades a cargo da Biblioteca do Exército – 
Cruzeiros 800.000,00. 

2) Diversos – Cr$ 200.000,00. 
 

Nº 20 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
Inclua-se: 
Hospital Central da 6ª Região Militar 

(Salvador), para obras, equipamentos e ampliação – 
Cruzeiros 3.000.000,00. 

 
Nº 21 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.01 – Estudos e Projetos. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
Inclua-se: 
Para construção de um Pavilhão destinado a 

completar as instalações do Colégio Militar do Rio de 
Janeiro – Cr$ 30.000.000,00. 

 
Nº 22 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
Inclua-se: 
Construção do Colégio Militar de Curitiba – 

Cr$ 30.000.000,00. 
 

Nº 23 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações. 
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4.2.04 – Auto-caminhão, auto-bombas, 
camionetas de carga, auto-socorro. 

Onde está: 
Cr$ 48.143.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 104.246.000,00. 
 

Nº 24 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
– Para construções militares em Caxias do Sul 

– Cr$ 5.000.000,00. 
 

Nº 25 
 
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social. 
3.1.00 – Serviços em Regime Especial de 

Financiamento. 
3.1.03 – Desenvolvimento da Produção. 
Inclua-se: 
Convênio entre o Arsenal de Guerra e o 

Hospital N. S. das Graças, de General Câmara – 
Cruzeiros 1.000.000,00. 

 
Nº 26 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.2.00 – Pessoal Militar. 
1.2.02 – Vencimentos de praças. 
Reduza-se de: 
Cr$ 200.000.000,00. 
 

PARECER 
Nº 484, DE 1958 

 
Da Comissão de Finanças sôbre a Redação 

Final das emendas do Senado ao Projeto  
de Lei da Câmara nº 143, de 1958, que  
estima a Receita e fixa a Despesa da União para 
 

o exercício financeiro de 1959 – Anexo 4 – Poder 
Executivo – Subanexo 4.19 – Ministério das 
Relações Exteriores. 

 
Relator: Sr. Novaes Filho. 
A Comissão de Finanças apresenta a fôlhas 

anexas a Redação Final das emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 143, de 1958, que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1959 – Anexo 4 – Poder 
Executivo – Subanexo 4.19 – Ministério das 
Relações Exteriores. 

Sala das Comissões, em 18 de novembro de 
1958. – Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – 
Novaes Filho, Relator. – Lima Guimarães. – Lino de 
Mattos. – Francisco Gallotti. – Paulo Fernandes. – 
Parsifal Barroso. – Othon Mäder. – Lameira 
Bittencourt. 

 
Redação Final das emendas do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara que estima a Receita e 
fixa a Despesa da União para o exercício 
financeiro de 1959 – Anexo 4 – Poder Executivo – 
Suubanexo 4.19 – Ministério das Relações 
Exteriores. 

 
EMENDAS 

Nº 1 
 
Secretaria de Estado. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.04 – Salários de mensalistas. 
Onde se lê: 
Cr$ 28.063.600,00. 
Leia-se: 
Cr$ 26.956.400,00. 
 

Nº 2 
 
Unidade Administrativa. 
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02 – Missões Diplomáticas e Repartições 
Consulares. 

1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.05 – Salários de contratados. 
Onde se lê: 
Cr$ 55.000.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 57.000.000,00. 

 
Nº 3 

 
Secretaria de Estado. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.05 – Salários de contratados. 
Onde se lê: 
Cr$ 1.800.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 3.000.000,00. 

 
Nº 4 

 
Secretaria de Estado. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.06 – Salários de tarefeiros. 
Onde se lê: 
Cr$ 780.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 1.380.000,00. 

 
Nº 5 

 
Secretaria de Estado. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.20 – Gratificação pela execução de 

trabalho especial, com risco de vida ou saúde. 
 

Eleve-se de: Cr$ 126.400,00 – Para: Cr$ 
398.400,00. 

 
Nº 6 

 
Secretaria de Estado. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.12 – Diferença de vencimentos ou salários 
Onde se lê: 
Cr$ 418.800,00. 
Leia-se: 
Cr$ 700.000,00. 

 
Nº 7 

 
Secretaria de Estado. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.15 – Gratificação de função. 
Onde se lê: 
Cr$ 2.618.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 3.038.000,00. 

 
Nº 8 

 
Secretaria de Estado. 
1.0.00 –Custeio. 
1.1.00 –Pessoal Civil. 
1.1.17 – Gratificação pela prestação de 

serviços extra-ordinários. 
Onde se lê: 
Cr$ 250.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 500.000,00. 

 
Nº 9 

 
Secretaria de Estado. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.26 – Gratificação de Representação. 
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Onde se lê:  
Cr$ 185.040.000,00.  
Leia-se:  
Cr$ 200.000.000,00.  
 

Nº 10 
 
Secretaria de Estado.  
1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo de 

Transformação. 
1.3.02 – Artigos de expediente, desenho, 

ensino e educação. 
Onde se lê:  
Cr$ 3.245.000,00.  
Leia-se:  
Cr$ 3.800.000,00.  
 

Nº 11 
 
Secretaria de Estado.  
1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo de 

Transformação. 
1.3.03 – Material de limpeza, conservação e 

desinfecção. 
Onde se lê:  
Cr$ 650.000,00.  
Leia-se:  
Cr$ 800.000,00.  
 

Nº 12 
 
Secretaria de Estado.  
1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo de 

Transformação. 
1.3.11 – Produtos químicos, biológicos, 

farmacêuticos e odontológicos, artigos cirúrgicos e 
outros de uso nos laboratórios. 

 

Onde se lê:  
Cr$ 450.000,00.  
Leia-se:  
Cr$ 550.000,00.  

 
Nº 13 

 
Secretaria de Estado.  
1.0.00 – Custeio. 
1.4.00 – Material Permanente. 
1.4.08 – Material artístico, instrumentos de 

música; insígnias; flâmulas e bandeiras. 
Onde se lê:  
Cr$ 300.000,00.  
Leia-se:  
Cr$ 200.000,00.  

 
Nº 14 

 
Secretaria de Estado.  
1.0.00 – Custeio. 
1.4.00 – Material Permanente. 
1.4.13 – Objetos históricos e obras de arte; 

espécimes e outras peças destinadas a coleções de 
qualquer natureza. 

Onde se lê:  
Cr$ 240.000,00.  
Leia-se:  
Cr$ 140.000,00.  

 
Nº 15 

 
Secretaria de Estado.  
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.02 – Passagens, transportes de pessoas e 

suas bagagens. 
Onde se lê:  
Cr$ 85.000,00.  
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Leia-se:  
Cr$ 200.000,00.  

 
Nº 16 

 
Secretaria de Estado.  
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.11 – Telefone, telefonemas, e telegramas, 

radiogramas, porte postal e assinaturas de caixas 
postais. 

Onde se lê:  
Cr$ 10.000.000,00.  
Leia-se:  
Cr$ 12.000.000,00  
 

Nº 17 
 
Missões Diplomáticas e Repartições 

Consulares. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis; 

fôros. 
Onde se lê:  
Cr$ 20.000.000,00.  
Leia-se:  
Cr$ 26.700.000,00.  
 

Nº 18 
 
Secretaria de Estado.  
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
Inclua-se:  
Subconsignação 1.6.14 – Exposições, 

congressos e conferências. 
1) Congresso Internacional Extraordinário de 

Críticos de Arte, em Brasília, Cr$ 7.700.000,00. 

Nº 19 
 

Secretaria de Estado.  
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.10 – Serviços de caráter secreto ou 

reservado. 
Onde se lê:  
Cr$ 12.000.000,00.  
Leia-se:  
Cr$ 13.000.000,00.  
 

Nº 20 
 
Secretaria de Estado.  
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.15 – Representação e Propaganda no 

Exterior. 
1) Representação em Congressos, 

Conferências e Reuniões a se realizarem no exterior. 
Onde se lê:  
10.100.000,00.  
Leia-se:  
Cr$ 12.000.000,00.  
 

Nº 21 
 
Missões Diplomáticas e Repartições 

Consulares. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.03 – Reaparelhamento e desenvolvimento 

de programas, serviços e trabalhos específicos. 
1) Novas instalações e reforma das existentes, 

nas Missões diplomáticas e repartições. 
Onde se lê:  
Cr$ 3.468.000,00.  
Leia-se:  
Cr$ 4.000.000,00.  
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Nº 22 
 
Secretaria de Estado. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
Onde se lê: 
1) Comissões Mistas de Cooperação 

Econômica Internacional. 
Leia-se: 
1) Comissões Mistas de Cooperação 

Internacional Econômica e Técnica: 
 

Nº 23 
 
01 – Secretaria de Estado. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.24 – Diversos. 
Acrescente-se: 
...) Despesas de qualquer natureza, inclusive 

de representação, com a Representação Brasileira 
no Ponto IV – Cr$ 340.00,00. 

 
Nº 24 

 
Secretaria de Estado. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.24 – Diversos. 
Inclua-se a seguinte alínea: 
5) Despesas de qualquer natureza com o 

reaparelhamento e modernização do Arquivo – 
Cruzeiros 1.930.000,00. 

 
Nº 25 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.1.01 – Auxílios. 
1) Auxílios conforme discriminação constante 

do Adendo A. 
15) Comitê Provisório Intergovernamental para 

Movimentos Migratórios da Europa – Cruzeiros 
12.750.440,00. 

Nº 26 
 

Secretaria de Estado. 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.1.01 – Auxílios. 
1) Auxílios conforme discriminação constante 

do Adendo A. 
4) Programa Ampliado de Assistência Técnica 

da ONU. 
Onde se lê: 
Cr$ 4.800.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 7.300.000,00. 
 

Nº 27 
 
Secretaria de Estado. 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.1.01 – Auxílios. 
Onde se lê: 
2) Para atender a eventual aumento de valor 

de cotas dos auxílios previstos nesta 
subconsignação. 

Leia-se: 
2) Para atender a novos auxílios e a eventual 

aumento de valor de cota dos já previstos nesta 
subconsignação. 

 
Nº 28 

 
Secretaria de Estado. 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.1.01 – Auxílios. 
2) Para eventual aumento de valor de cotas 

dos auxílios previstos nesta subconsignação. 
Onde se lê: 
Cr$ 1.000.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 3.000.000,00. 
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Nº 29 
 
Secretaria de Estado. 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.1.02 – Subvenções Ordinárias. 
Acrescente-se: 
Colégio Pio Brasileiro de Roma – Cr$ 

186.200,00. 
 

Nº 30 
 
Secretaria de Estado. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.04 – Reparos, adaptações, conservação e 

despesas de emergências com bens imóveis. 
Onde se lê: 
Cr$ 9.000.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 10.300.000,00 
 

Nº 31 
 
Secretaria de Estado. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações. 
4.2.02 – Automóveis de passageiros. 
Onde se lê: 
Cr$ 600.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 1.200.000,00. 
 

Nº 32 
 
Secretaria de Estado. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.3.00 – Desapropriação e aquisição de 

imóveis. 
4.3.01 – Início de desapropriação e aquisição 

de imóveis. 

Onde se lê: 
Cr$ 4.500.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 6.500.000,00. 
 

Nº 33 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.3.00 – Aquisição e desapropriação de 

imóveis. 
4.3.02 – Prosseguimento e conclusão da 

desapropriação e aquisição de imóveis. 
Onde se lê: 
Cr$ 5.000.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 3.000.000,00. 
 

Nº 34 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.1.02 – Subvenções Ordinárias. 
1) Subvenções a entidades de cooperação 

internacional, conforme discriminação do Adendo  
B. 

Onde se diz: 
24) Organização não Governamentais – Cr$ 

150.000,00. 
Diga-se : 
24) Organização das Entidades não 

Governamentais do Brasil – Cr$ 150.000,00 
Senado Federal, em .. de novembro de 1958. 

 
PARECER 

Nº 485, DE 1958 
 

Da Comissão de Finanças sôbre a Redação 
Final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara, nº 143, de 1958, que estima a Receita e  
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fixa a Despesa da União para o exercício financeiro 
de 1959 Anexo 4 – Poder Executivo – Subanexo 
4.12 – Ministério da Aeronáutica. 

 
Relator: Sr. Juracy Magalhães. 
A Comissão de Finanças apresenta a fôlhas 

anexas a Redação Final das emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara, nº 143, de 1958, que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1959 – Anexo 4 – Poder 
Executivo – Subanexo 4.12 – Ministério da 
Aeronáutica. 

Sala das Comissões, em 18 de novembro de 
1958. – Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – 
Juracy Magalhães, Relator. – Lima Guimarães. – 
Novaes Filho. – Lino de Mattos. – Francisco Gallotti. 
– Paulo Fernandes. – Parsifal Barroso. – Othon 
Mäder. 

Redação Final das emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara que estima a Receita e fixa 
a Despesa da União para o exercício financeiro de 
1959 – Anexo 4 – Poder Executivo – Subanexo 4.12 
– Ministério da Aeronáutica. 

 
EMENDAS 

Nº 1 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2) Para construção, instalação, melhoramento, 

ampliação e equipamento de campos de pouso  
etc. 

04) Amazonas. 
Onde se diz: 
Cr$ 1.662.500,00. 
Diga-se: 
Bôca do Acre e Fonte Boa – Cr$ 1.662.500,00. 

Nº 2 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
6) Diretamente, em convênio com o DNER, ou 

outro órgão do Govêrno Federal etc. 
Acrescente-se: 
Caldas de Cipó: Cr$ 8.000.000,00. 

 
Nº 3 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
6) Diretamente, em convênio com o DNER, ou 

outro órgão do Govêrno Federal etc. 
Acrescente-se: 
Itabuna: Cr$ 10.000.000,00. 

 
Nº 4 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2) Para construção etc. 
06) Ceará. 
Acrescente-se: 
Crato: Cr$ 500.000,00. 

 
Nº 5 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.6.05 – Diversos. 
06) Ceará. 
Acrescente-se: 
Aracati. 

 
Nº 6 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 

 



– 807 – 
 

1) Para construção, instalação, 
melhoramentos, ampliação e equipamentos de 
campos de pouso, em cooperação com o DNER ou 
outro órgão do Govêrno da União, ou com as 
Prefeituras Municipais. 

06) Ceará. 
Altere-se assim: 
 

  Cr$ 
1 – Acopiara 200.000,00 
2 – Cariré 200.000,00 
3 – Aracati 300.000,00 
4 – Ibiapina 300.000,00 
5 – Ipueiras 200.000,00 
6 – Iracema 200.000,00 
7 – Itapipoca 200.000,00 
8 – Marco 150.000,00 
9 – Mauriti 200.000,00 

10 – Morada Nova 200.000,00 
11 – Mons. Tabosa 150.000,00 
12 – Nova Russas 200.000,00 
13 – Russas 200.000,00 
14 – Santa Quitéria 250.000,00 
15 – Santana do Cariri 150.000,00 
16 – Senador Pompeu 200.000,00 
17 – Uruoca (Distrito de Granja) 150.000,00 
18 – Viçosa 300.000,00 
19 – Várzea Alegre 300.000,00 

 Total 4.100.000,00 
 

Nº 7 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.6.05 – Diversos. 
2) Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos, ampliação e 
equipamentos dos aeroportos civis, em convênio 
com o DNER, ou em cooperação com as Prefeituras 
Municipais nas seguintes localidades: 

06) Ceará. 
Acrescente-se: 
Várzea Alegre: Cr$ 500.000,00. 

Nº 8 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2) Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos, ampliação, 
equipamentos etc. 

06) Ceará. 
Inclua-se: 
Camocim: Cr$ 500.000,00. 
 

Nº 9 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.6.05 – Diversos. 
2) Para construção de campo de pouso, 

instalações, melhoramentos, ampliações e 
equipamentos dos aeroportos civis, em convênio 
com o DNER, ou cooperação com as Prefeituras 
Municipais nas seguintes localidades: 

06) Ceará. 
Acrescente-se: 
Tauá (Município de Tauá) – Cr$ 500.000,00. 
 

Nº 10 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transportes e Diversos. 
2.6.05 – Diversos. 
2) Para construção de campo de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
06) Ceará. 
Acrescente-se: 
Campo de pouso do Município de Várzea 

Cirande: Cr$ 500.000,00. 
 

Nº 11 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
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Redija-se: 
Diretamente, ou em convênio com o DNER ou 

outro órgão do Govêrno Federal, do Estado ou 
Município, exclusive para casas residenciais, sendo 
Cr$ 2.000.000,00 para Aracati – Cr$ 290.000.000,00. 

 
Nº 12 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
06) Ceará. 
Acrescente-se : 
Aracati: Cr$ 1.000.000,00. 
 

Nº 13 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
5) Diretamente, em convênio com o DNER ou 

outro órgão do Govêrno Federal, ou colaboração 
com o Estado etc. 

Onde se diz: 
Fortaleza: Cr$ 10.000.000,00. 
Diga-se: 
Fortaleza: Cr$ 20.000.000,00. 
 

Nº 14 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
5) Diretamente, em convênio com o  

DNER ou outro órgão do Govêrno Federal, com o 
Estado ou a Prefeitura, a construção de pistas de 
terra etc. 

6) Ceará. 
Onde se diz: 
Cr$ 4.000.000,00. 

Diga-se: 
Cr$ 8.000.000,00. 
 

Nº 15 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
5) Diretamente, em convênio com o DNER ou 

outro órgão do Govêrno Federal, com o Estado ou a 
Prefeitura, a construção de pistas de terra etc. 

Onde se diz: Cariri. 
Diga-se: Juàzeiro. 
 

Nº 16 
 
07.04.02 – Divisão do Orçamento. 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.1.01 – Auxílios. 
7) Outras Entidades (mediante convênio). 
Inclua-se: 
Clube de Planadores do Distrito Federal – Cr$ 

1.000.000,00. 
 

Nº 17 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.04 – Reparos, adaptações etc. 
Inclua-se: 
1) Para ampliação e adaptação na Escola de 

Aeronáutica do Campo dos Afonsos – Cr$ 
8.000.000,00. 

 
Nº 18 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
5) Diretamente, em convênio com o DNER ou 

outro órgão do Govêrno Federal, com o Estado ou a 
Prefeitura, a construção de pistas de terra etc. 
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08) Espírito Santo 
Onde se diz: 
São Mateus: Cr$ 2.000.000,00. 
Diga-se: 
São Mateus: Cr$ 3.000.000,00. 
Inclua-se: 
Baixo Guandu – Aimorés – Cruzeiros 

1.000.000,00. 
Alegre: Cr$ 1.000.000,00. 

 
Nº 19 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
5) Diretamente, em convênio com o DNER, ou 

outro órgão do Govêrno Federal, com o Estado ou a 
Prefeitura, a construção de pistas de terra etc. 

10) Goiás. 
Para a construção do Aeroporto de Iassiara, 

Município de Posse: Cr$ 600.000,00. 
 

Nº 20 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
5) Diretamente, em convênio com o DNER ou 

outro órgão do Govêrno Federal, com o Estado ou a 
Prefeitura, a construção de pistas de terra etc. 

10) Goiás. 
Campo de Pouso de Anicuns – Cr$ 

500.000,00. 
 

Nº 21 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações. 
4.2.10 – Instalações e equipamentos para 

obras. 

Para equipamento e instalação do campo de 
pouso de Vargem Linda – Distrito de Piacatuba – 
Município de Leopoldina – Cruzeiros 1.000.000,00 
(um milhão de cruzeiros). 

Para aumento da pista e concretagem da 
mesma pista – Cruzeiros 2.000.000,00 (dois milhões 
de cruzeiros). 

 
Nº 22 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
Inclua-se: 
São Borja: Cr$ 20.000,00. 

 
Nº 23 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
Acrescente-se: 
1) Para prosseguimento das obras de 

ampliação da Escola Preparatória de Cadetes da 
Aeronáutica de Barbacena – Cruzeiros 
10.000.000,00. 

 
Nº 24 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
5) Diretamente, em convênio com o DNER ou 

outro órgão do Govêrno Federal, com o Estado ou a 
Prefeitura, a construção de pistas de terra etc. 

18) Piauí. 
Onde se diz: 
Floriano, Gilbués, Picos, S. Raimundo Nonato 

– Cr$ 3.000.000,00. 
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Diga-se: 
Floriano, Gilbués, Picos, S. Raimundo Nonato, 

Monsenhor Hipólito, Fronteiras, Pio IX e Itainópolis – 
Cr$ 5.000.000,00. 

 
Nº 25 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
5) Diretamente, em convênio com o DNER ou 

outro órgão do Govêrno Federal, com o Estado ou a 
Prefeitura, a construção de pistas de terra etc. 

18) Piauí. 
Inclua-se: 
a) Teresina: Cr$ 50.000,00. 
b) Parnaíba: Cr$ 50.000,00. 

 
Nº 26 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2) Para construção, instalação, 

melhoramentos etc. 
22) Rio Grande do Sul. 
Onde se diz: 
Cr$ 1.942.500,00. 
Diga-se: 
Cr$ 3.000.000,00. 

 
Nº 27 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
5) Diretamente, em convênio com o DNER ou 

outro órgão do Govêrno Federal, com o Estado ou  
 

a Prefeitura, a construção de pistas de terra etc. 
22) Rio Grande do Sul. 
Onde se diz: 
Cr$ 6.000.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 8.000.000,00. 

 
Nº 28 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
5) Diretamente, em convênio com o DNER ou 

outro órgão do Govêrno Federal ou colaboração com 
o Estado etc. 

Inclua-se: 
Caxias do Sul: Cr$ 10.000.000,00. 

 
Nº 29 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2) Para construção, instalação, 

melhoramentos, ampliação e equipamentos de 
campos de pouso. 

23) Rondônia. 
Onde se diz: 
Campos de Pouso: Cr$ 200.000,00; 
Diga-se: 
Campos de Pouso – Cruzeiros 5.000.000,00. 

 
Nº 30 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras.  
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5) Diretamente, em convênio com o Estado ou 
a Prefeitura, a construção de pistas de terra etc. 

23) Rondônia. 
Inclua-se: 
Construção do campo de pouso em Pedras 

Negras (alto Guaporé) – Cr$ 2.000.000,00. 
 

Nº 31 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
5) Diretamente, em convênio com o DNER ou 

outro órgão do Govêrno Federal, com o Estado ou a 
Prefeitura, a construção de pistas de terra etc. 

23) Rondônia. 
Inclua-se: 
Para pavimentação da pista do aeroporto de 

Pôrto Velho – Cruzeiros 3.000.000,00. 
 

Nº 32 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
5) Diretamente, em convênio com o DNER ou 

outro órgão etc. 
1) Gaspar – Santa Catarina – Cr$ 

5.000.000,00; 
2) Rio do Sul – Santa Catarina – Cr$ 

5.000.000,00; 
3) Joaçaba – Santa Catarina – Cr$ 

10.000.000,00. 
Total: Cr$ 20.000.000,00. 
 

Nº 33 
 
2.0.00 – Transferências. 
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 DNER, ou 
outro órgão do Govêrno Federal, do Estado ou com 
as Prefeituras Municipais. 

24) Santa Catarina. 
Para prosseguimento das obras do aeroporto 

de Campos Novos, em cooperação com a Prefeitura 
Municipal – Cr$ 1.000.000,00. 

Para melhoramentos e ampliação do aeroporto 
de Joinvile, em cooperação com a Prefeitura 
Municipal – Cr$ 2.000.000,00. 

 
Nº 34 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
5) Diretamente, em convênio com o DNER, ou 

outro órgão do Govêrno Federal ou em colaboração 
com o Estado, a ampliação e pavimentação de 
pistas, pátios, construção de estação de passageiros 
e obras de acesso aos aeroportos. 

24) Santa Catarina. 
Florianópolis – em cooperação com o Govêrno 

do Estado, para obras de acesso ao aeroporto – Cr$ 
5.000.000,00. 

 
Nº 35 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
5) Diretamente, em convênio com o DNER ou 

outro órgão do Govêrno Federal, ou colaboração 
com o Estado etc. 

24) São Paulo. 
Inclua-se: 
Aeroporto de Andradina – Cruzeiros 

5.000.000,00. 
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Nº 36 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
1) Diretamente. 
Inclua-se: 
Para asfaltamento do campo de pouso de São 

José dos Campos, Estado de São Paulo – Cruzeiros 
10.000.000,00. 

 
Nº 37 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
1) Diretamente etc. 
Inclua-se: 
Para conclusão das obras da Estação do 

Aeroporto de Congonhas, São Paulo – Cr$ 
50.000.000,00. 

 
Nº 38 

 
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico. 
3.1.00 – Serviço em Regime Especial de 

Financiamento. 
3.1.17 – Acordos. 
Inclua-se: 
Fundação Santos Dumont, São Paulo – Cr$ 

20.000.000,00. 
 

Nº 39 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
Inclua-se: 
Aeroportos de estâncias hidrominerais – Cr$ 

10.000.000,00. 
 

Nº 40 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 

4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 
obras. 

1) Diretamente etc. 
Inclua-se: 
Bauru: Cr$ 10.000.000,00; 
Ourinhos: Cr$ 8.000.000,00; 
Lins: Cr$ 8.000.000,00; 
Marina: Cr$ 9.000.000,00; 
Catanduva: Cr$ 9.000.000,00; 
Lindóia: Cr$ 10.000.000,00; 
Franca: Cr$ 9.000.000,00; 
Barretos: Cr$ 10.000.000,00. 
 

Nº 41 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de consumo e de 

transformação. 
1.3.13 – Vestuários, uniformes, equipamentos 

e acessórios; roupa de cama, mesa e banho. 
Aumentar de Cr$ 150.000.000,00 para Cr$ 

250.000.000,00. 
 

Nº 42 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
7) Diretamente, em convênio etc. 
26) Sergipe. 
Inclua-se: 
Estância, em convênio com a Prefeitura 

Municipal – Cruzeiros 2.000.000,00. 
 

Nº 43 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.1.03 – Subvenções Extraordinárias. 
16) Paraná. 
Acrescente-se: 
5) Aero-Clube da Lapa, Estado do Paraná – 

Cr$ 200.000,00. 
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Nº 44 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
Inclua-se: 
7) Para construção de aeroporto entre as 

cidades de Apucarana e Arapongas, no Estado do 
Paraná – Cr$ 10.000.000,00. 

 
Nº 45 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
Diretamente, em convênio ou em colaboração 

com a Prefeitura, o encascalhamento da pista de 
terra, estação de passageiros e obras de acesso. 

02) Alagoas. 
Viçosa: Cr$ 1.000.000,00. 
 

Nº 46 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
02) Alagoas. 
Para prosseguimento das obras já iniciadas de 

campos de pouso em cooperação com as Prefeituras. 
Viçosa: Cr$ 800.000,00. 
 

Nº 47 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
5) Diretamente, em convênio com o DNER ou 

outro órgão do Govêrno Federal ou em colaboração 
com o Estado, a ampliação e pavimentação de 
pistas, pátios, construção de estação de passagei- 
 

ros e obras de acesso dos seguintes aeroportos: 
Inclua-se: 
Penedo – Cr$ 10.000.000,00. 
 

Nº 48 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações. 
4.2.10 – Instalações e Equipamentos. 
2) Para instalações elétricas etc. 
Inclua-se: 
Para equipamento de energia elétrica do 

Aeroporto de Manáus – Cr$ 5.000.000,00. 
 

Nº 49 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.1.05 – Diversos. 
08) Espírito Santo. 
Inclua-se: 
Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim, Trindade 

(Município de Alegre), Mucurici e Mantenópolis, 
elevando-se a verba para – Cruzeiros 3.000.000,00. 

 
Nº 50 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
5) Diretamente, em convênio com o DNER  

ou outro órgão do Govêrno Federal, com o Estado  
ou a Prefeitura, a construção de pistas de terra  
etc. 

08) Espírito Santo. 
Inclua-se: 
1) Cachoeiro de Itapemirim – Cr$ 

4.000.000,00. 
2) Itapemirim – Cruzeiros 4.000.000,00. 
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Nº 51 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
5) Diretamente, em convênio com o DNER, ou 

outro órgão do Govêrno Federal, ou colaboração 
com o Estado, a ampliação e pavimentação de 
pistas, pátios, construção de estação de passageiros 
e obras de acesso dos seguintes aeroportos: 

Onde se diz: 
Anápolis: Cr$ 10.000.000,00. 
Diga-se: 
Anápolis: Cr$ 20.000.000,00. 
 

Nº 52 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2) Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos, ampliação, 
equipamentos etc. 

02) Alagoas. 
Campos de pouso de: 
Traipu: Cr$ 300.000,00; 
Anadia: Cr$ 300.000,00; 
São Miguel dos Campos: Cruzeiros 

300.000,00; 
Viçosa: Cr$ 300.000,00. 
União dos Palmares: Cruzeiros 300.000,00; 
São José da Lage: Cruzeiros 300.000,00. 
 

Nº 53 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.1.01 – Diversos. 

13) Goiás. 
Acrescente-se: 
Canal de São Simão (Madeira) e Cachoeira Alta. 
 

Nº 54 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
5) Diretamente, em convênio com o DNER, ou 

outro órgão do Govêrno Federal, ou em colaboração 
com o Estado, a ampliação e pavimentação de 
pistas, pátios, construção de estação de passageiros 
e obras de acesso dos seguintes aeroportos: 

Acrescente-se: 
Rio Verde: Cr$ 5.000.000,00. 
 

Nº 55 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
5) Diretamente, em convênio com o DNER ou 

outro órgão do Govêrno Federal, com o Estado ou a 
Prefeitura, a construção de pistas de terra etc. 

10) Goiás. 
Acrescente-se: 
Canal de São Francisco (Madeira) e Cachoeira 

Alta: Cruzeiros 1.000.000,00. 
 

Nº 56 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
5) Diretamente, em convênio com o DNER ou 

outro órgão do Govêrno Federal, com o Estado ou a 
Prefeitura, a construção de pistas de terra etc. 
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Aumente-se: 
Palmares – Maceió – Cruzeiros 5.000.000,00. 
 

Nº 57 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
5) Diretamente, em convênio com o DNER ou 

outro órgão do Govêrno Federal, com o Estado ou a 
Prefeitura, a construção de pistas de terra etc. 

16) Paraná. 
Inclua-se: 
1) Santo Antônio da Platina. 
2) Campo do Mourão. 
3) Apucarana. 
4) Pato Branco. 
5) Clevelândia. 
6) Cruzeiro do Oeste. 
 

Nº 58 
 
1) Reduzam-se em dez por cento (10%) as 

seguintes dotações: 
a) 1.3.00 – Material de Consumo e 

Transformação. 
Onde se lê: Cr$ 455.000,00. 
Leia-se: Cr$ 940.699,80. 
b) 1.4.00 – Material Permanente. 
Onde se lê: Cr$ 159.550,00. 
Leia-se: Cr$ 143.595,00. 
c) 1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
Onde se lê: Cr$ 158.220,00. 
Leia-se: Cr$ 142.398,00. 
d) 1.6.00 – Encargos Diversos. 
Onde se lê: Cr$ 397.100,00. 
Leia-se: Cr$ 357.390,00. 
e) 3.1.00 – Serviços em Regime Especial de 

Financiamento. 

Onde se lê: Cr$ 455.000,00. 
Leia-se: Cr$ 409.500,00. 
f) 4.1.00 – Obras. 
Onde se lê: Cr$ 900.850,00. 
Leia-se: Cr$ 810.765,00. 
g) 4.2.00 – Equipamento e instalações. 
Onde se lê: Cr$ 629.000,00. 
Leia-se: Cr$ 566.100,00. 
2) Acrescente-se: 
Consignação 2.6.00 – Transferências 

Diversas. 
Subconsignação 2.6.05 – Diversos. 
3) Para construção, instalação, equipamento 

de uma rêde nacional de aeroportos de 1ª classe, 
aptos para atenderem em 1960 ao advento da  
era do jato, mediante ampliação e melhoramento  
dos existentes e construção de novos – Cr$ 
374.174,20. 

 
Nº 59 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
5) Diretamente, em convênio com o DNER  

ou outro órgão do Govêrno Federal, com o Estado  
ou a Prefeitura, a construção de pistas de terra  
etc. 

13) Minas Gerais. 
Acrescente-se: 
Viçosa: Cr$ 500.000,00. 
 

Nº 60 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
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5) Diretamente, em convênio com o DNER ou 
outro órgão do Govêrno Federal, com o Estado ou a 
Prefeitura, a construção de pistas de terra etc. 

05) Bahia. 
Acrescente-se: 
Construção de um campo de pouso em 

Ubaitaba – Cr$ 1.500.000,00. 
 

Nº 61 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
5) Diretamente, em. convênio com o DNER  

ou outro órgão do Govêrno Federal, com o Estado  
ou a Prefeitura, a construção de pistas de terra  
etc. 

14) Pará. 
Abaetetuba, Acará, Moju, Alenquer, Cametá, 

Capanema, Igarapéaçu, Salinópolis e Curuçá – 
Cruzeiros 4.000.000,00. 

 
Nº 62 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
Acrescente-se: 
Ligação telefônica entre a Base Aérea de 

Salvador e a Capital, em colaboração com a 
companhia mista fundada sob os auspícios do 
Estado, para o sistema telefônico, cujas ações 
poderão ser tomadas pela União – Cr$ 5.000.000,00. 

 
Nº 63 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.19 – Despesas gerais com a defesa 

nacional. 
5) Despesas de qualquer natureza e proveniência 

com o funcionamento do Centro Técnico de 
 

Aeronáutica, inclusive remuneração de técnicos e 
professôres nacionais e estrangeiros. 

Aumente-se para – Cruzeiros 155.000.000,00. 
 

Nº 64 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.19 – Despesas gerais com a defesa 

nacional. 
Inclua-se: 
9) Despesas de qualquer natureza e 

proveniência com o funcionamento da Comissão de 
Estudos e Construção da nova Escola de 
Aeronáutica, inclusive remuneração de técnicos, 
projetos, nacionais e estrangeiros – Cr$ 
50.000.000,00. 

 
Nº 65 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
Aumente-se para – Cruzeiros 300.000.000,00. 
 

Nº 66 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
Inclua-se, onde couber: Prosseguimento das 

obras de construção de nova Escola de Aeronáutica 
em Pirassununga, Estado de S. Paulo, inclusive 
residências e quartéis para Oficiais, professôres, 
sargentos, praças e assemelhados – Cruzeiros 
100.000.000,00. 

 
Nº 67 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
3) Obras no Centro Técnico de Aeronáutica, 

São José dos Campos, exclusive aeroportos. 
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Aumente-se para – Cruzeiros 85.000.000,00. 
 

Nº 68 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação. 
1.3.10 – Matéria prima etc. 
Onde se lê: 
Cr$ 200.000.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 240.000.000,00. 
 

Nº 69 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação. 
1.3.04 – Combustíveis e Lubrificantes. 
Onde se lê: 
Cr$ 370.000.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 640.000.000,00. 
 

Nº 70 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação. 
1.3.05 – Materiais e Acessórios de Máquinas etc. 
Onde se lê: 
Cr$ 140.000.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 168.000.000,00. 
 

Nº 71 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.4.00 – Material permanente. 
1.4.04 – Ferramentas e utensílios etc. 
Onde se lê: 
Cr$ 35.000.000,00. 

Leia-se: 
Cr$ 50.000.000,00. 
 

Nº 72 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações. 
4.2.07 – Aeronaves. 
Onde se diz: 
Cr$ 300.000.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 600.000.000,00. 
 

Nº 73 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e instalações. 
4.2.02 – Automóveis de passageiros. 
Onde se diz: 
Cr$ 1.000.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 50.000.000,00. 
 

Nº 74 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações. 
4.2.04 – Auto-caminhões etc. 
Onde se diz: 
Cr$ 20.000:000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 50.000.000,00. 
 

Nº 75 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações. 
4.2.01 – Máquinas, Motores etc. 
Onde se lê: 
Cr$ 70.000.000,00. 
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Leia-se: 
Cr$ 100.000.000,00. 
 

Nº 76 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
6) Diretamente, em convênio com o DNER ou 

outro órgão do Govêrno Federal ou colaboração etc. 
18) Piauí. 
Onde se diz: 
Teresina: Cr$ 15.000.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 25.000.000,00. 
 

Nº 77 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
7) Diretamente, em convênio etc. 
Inclua-se: 
Santos, Estado de São Paulo – Cr$ 

20.000.000,00. 
 

Nº 78 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
5) Diretamente, em convênio com o DNER ou 

outro órgão do Govêrno Federal, com o Estado ou a 
Prefeitura, a construção de pistas de terra etc. 

26) Sergipe. 
Inclua-se: 
Conclusão do campo de pouso de Simão Dias 

– C.r$.500.000,00. 

Nº 79 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
5) Diretamente, em convênio com o DNER ou 

outro órgão do Govêrno Federal, com o Estado ou a 
Prefeitura, a construção de pistas de terra etc. 

15) Paraíba. 
Onde se diz: 
Cr$ 2.200.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 7.500.000,00. 
 

Nº 80 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2) Para construção etc. 
15) Paraíba. 
Onde se diz: 
Cr$ 1.600.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 2.800.000,00. 
 

Nº 81 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2) Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
10) Goiás. 
Inclua-se: 
Pôrto Nacional – Tocantinópolis – Natividade – 

Pedro Afonso. 
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Nº 82 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2) Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
10) Goiás. 
Inclua-se: 
Goiás (antiga capital) – Cruzeiros 500.000,00. 
 

Nº 83 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
Pernambuco. 
Recife: Cr$ 10.000.000,00. 
 

Nº 84 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
Pernambuco. 
– Na cidade de Panelas – Cruzeiros 

1.500.000,00. 
– Na cidade de Altinho – Cruzeiros 

1.500.000,00. 
O SR. PRESIDENTE: – No Expediente há 

pouco lido figurou o subanexo orçamentário referente 
ao Ministério da Agricultura. 

Já tendo sido distribuídos os respectivos 
avulsos, a matéria fica sôbre a mesa, pelo prazo de 
três sessões, a partir da que se seguir à presente, 
para recebimento de emendas, na forma do disposto 
no art. 167 do Regimento. (Pausa). 

Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido. 

É lido e deferido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 439, DE 1958 

 
Requeiro, com fundamento no artigo  

122, letra c do Regimento Interno, sejam solicitadas, 
pelo alto intermédio da Mesa, ao Sr. Ministro da 
Justiça e Negócios Interiores, as seguintes 
informações: 

I – Se o Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores, como lhe cumpria, especificamente, tanto 
que o seu titular referendou – em primeiro lugar – a 
respectiva sanção, já procedeu à regulamentação da 
Lei nº 2.749, de 2 de abril de 1956, que dá norma ao 
gênero dos nomes designativos das funções 
públicas. 

II – Na hipótese afirmativa, quais os motivos 
pelos quais, decorridos mais de dois anos da sanção 
deferida à mencionada lei, referendada também por 
todo o Ministério, ainda a regulamentação não foi 
publicada e posta em vigor? 

Sala das Sessões do Senado Federal, em 19 
de novembro de 1958. – Kerginaldo Cavalcanti. 

O Sr. Apolônio Salles deixa a cadeira da 
presidência, assumindo-a o Sr. Victorino Freire. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Apolônio Salles, orador inscrito. 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – Senhor 
Presidente, Senhores Senadores, inscrito para ocupar 
a atenção do Plenário por alguns minutos, na hora do 
Expediente desta sessão extraordinária, pretendia 
versar sôbre assunto bem diferente daquele com que 
vou começar minha oração. É que, ao ingressar nesta 
Casa, recebi telegrama do Recife, comunicando-me o 
falecimento do Dr. Alfredo Bandeira de Mello, 
industrial e membro proeminente da sociedade 
pernambucana, homem de alta projeção so- 
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cial e política, de par com grande projeção nos meios 
econômicos e financeiros do meu Estado. 

Senhor Presidente; não me privo desta 
oportunidade de ressaltar da tribuna do Senado a 
vida dêsse saudoso amigo que, em largo tempo, foi 
conhecido como dos eminentes homens de iniciativa, 
que, naquele Estado nordestino, serviram à 
coletividade dentro de uma vida laboriosa e honrada. 

Alfredo Bandeira, filho de um ex-Governador 
da minha terra, integra uma constelação de homens 
que trazem, com orgulho, o nome de uma família 
tradicional radicada em Pernambuco. 

Realizou um patrimônio agrícola e industrial 
invejável, sem jamais ter deixado de apresentar-se 
perante a opinião pública de minha terra como 
homem de emprêsa, senhor dos segredos da criação 
de riquezas, mas, ao mesmo tempo integrado na 
vida modesta e quase patriarcal dos agricultores 
pernambucanos. 

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

O SR. APOLÔNIO SALLES: – Com todo o 
prazer. 

O SR. NOVAES FILHO: – Associo-me à 
manifestação de pesar de V. Exa. pelo 
desaparecimento do industrial Alfredo Bandeira de 
Mello, que conheci muito de perto e de cuja amizade 
tive a honra de privar. Foi uma das figuras dignas e 
representativas dos círculos conservadores da nossa 
terra. 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – Agradeço o 
aparte do nobre Senador Novaes Filho, que reforça 
os motivos com que exprimo meu pesar pelo 
falecimento do saudoso amigo Alfredo Bandeira de 
Mello e que vem cooperar comigo na maneira com 
que encaro os homens de bem do Brasil. 

Alfredo Bandeira, largo tempo militou 
politicamente em campo oposto ao meu; largo tempo fi- 
 

liou-se a outras correntes, que pugnavam 
tenazmente contra a em que eu militava. 

Na sua usina, entretanto, e, nos seus 
engenhos, como no Município de Igaraçu onde tinha 
larga influência, sempre houve na política um sentido 
de cordialidade, demonstrando que Alfredo Bandeira 
era algo mais que político de aldeia, porque, homem 
de emprêsa, se integrara nos interêsses máximos de 
Pernambuco que não são sòmente interêsses 
econômicos, mas também sociais e políticos. 

De Alfredo Bandeira, naquele município, tive 
tôda a cooperação embora fôsse eu Secretário da 
Agricultura de um Govêrno que êle não apoiava. 
Posteriormente, quando, na trajetória da vida, se 
encontraram as nossas duas diretrizes e ficamos no 
mesmo campo político, nada tínhamos, um e outro, a 
reparar ou modificar; apenas descobrimos motivos 
para nos unir, cada vez mais, no interêsse comum de 
servir à nossa terra. 

Alfredo Bandeira herdou de seu saudoso pai, o 
Governador Herculano Bandeira, o alto padrão de 
sua vida, a serviço de Pernambuco. Irmão de outros 
industriais que pensam como êle, estou certo de que 
a sociedade pernambucana há de sentir, com o seu 
falecimento, uma perda irreparável, e formulará votos 
a Deus para que não lhe falte a recompensa de sua 
vida laboriosa e honrada. 

De temperamento forte, de caráter, firme, 
quanto se tinha de admirar fôsse o saudoso  
amigo, ao mesmo tempo uma alma generosa, um 
cavalheiro amável, bondoso, caritativo e modesto. 
Pranteio a passagem para outra vida dêste homem 
de bem. 

Daqui desta tribuna envio à sua enlutada 
família e a Pernambuco, o meu pesar comovido e 
sincero. 

Sr. Presidente, êsse o assunto sôbre que não 
havia planejado tratar, hoje, da tribuna do Senado. 
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Desincumbido dessa obrigação dolorosa, não 

me privo de ocupar a atenção dos Senhores 
Senadores com outra matéria, certamente de 
interêsse para o conhecimento da política nacional. 

Há quatro anos, quando da sucessão 
pernambucana, foi candidato ao Govêrno do Estado 
o General Cordeiro de Farias. Naquele tempo, 
apoiei, com tôdas as veras do meu entusiasmo, a 
candidatura do Ministro João Cleofas de Oliveira, 
contrária à do ilustre militar. 

Dissenti, naquela hora, da orientação local do 
Partido Social Democrático, defendendo candidatura 
que a direção estadual não esposara. Fui, portanto, 
contrário à eleição do General Cordeiro de Farias. 
Por isso mesmo, tenho autoridade agora, para, 
depois que S. Exa. desceu as escadas do Palácio 
das Princesas, em Recife, ressaltar-lhe ou criticar-lhe 
a obra. Com satisfação posso dizer, perante a 
Nação, que, foi um Governador que honrou o pôsto, 
sob todos os aspectos por que se lhe queira encarar 
a carreira política. 

Cordeiro de Farias exerceu obra administrativa 
sem similar na História pernambucana. 

Todos sabem que nenhum Estado do Nordeste 
vive em folgança financeira; entretanto, e apesar disso, 
ante o relato sincero e verdadeiro de S. Exa. sôbre as 
finanças pernambucanas, verifica-se que, nos quatro 
anos de sua administração, vinha acumulando 
pequenos saldos, é verdade, mas suficientes para, 
através dêles, manter os compromissos financeiros do 
Estado em dia. Realizou ajustamentos periódicos do 
funcionalismo público, não interrompendo, ainda assim 
– antes, antecipando e intensificando – as obras 
públicas que Pernambuco reclamava. 

Nêste ano fatídico de 1958, em que a agitação 
política e o flagelo da sêca poderiam ter levado ao 
rompimento do equilíbrio orçamentário do Estado, 
apesar disso, Sua Excelência entrega o Govêrno com 
 

as finanças. em ordem, cobertas com saldos 
anteriores e com pequenos saldos do orçamento 
vigente, os inadiáveis compromissos da sua 
administração. Entrega o pôsto a seu sucessor, 
convencido e admirado por haver cumprido a obra 
administrativa que lhe incumbia. 

Nenhum Govêrno construiu mais estradas do 
que o de S. Exa. Todos que conhecem o Nordeste se 
admiram de que naquela região árida e empobrecida 
seja possível encontrarem-se tantas e tão bem feitas 
rodovias pavimentadas; tantas e tão extensas estradas 
comuns de serventia aos municípios; tantos e tão bem 
feitos açudes a serviços de milhares e milhares de 
nordestinos, dentro das suas próprias fazendas; tantas 
e tantas obras de eletrificação. 

Registro que S. Exa. eletrificou mais de 20 
municípios, sendo Pernambuco, no Nordeste, o 
Estado que por primeiro pôde usufruir das vantagens 
da grande obra do aproveitamento de Paulo Afonso. 
Foi ainda a sua administração, por primeiro, no 
Nordeste do País, que lançou uma rêde de armazéns 
e silos, estratègicamente colocada naquela região. 

Essa obra de construção de armazéns e silos 
que S. Exa. iniciou e está por concluir, abrange todos 
os municípios produtores, permitindo um sistema de 
financiamento que pari-passu desenvolveu, à conta 
da Caixa de Crédito Imobiliário, criação do saudoso 
Interventor Agamemnon Magalhães. 

Vão a Pernambuco aquêles curiosos que 
quiserem alegrar-se com uma obra educativa 
magistral. S. Exa., nestes quatro anos de Govêrno, 
mais do que dobrou o número de escolas 
primárias; mais do que dobrou o número de grupos 
escolares no interior. Criou um Instituto de 
Educação em plena Capital, quase concluído, e 
meia dúzia de escolas artesanais, que estão 
funcionando. Nem faltou com auxílio à educação 
municipal, de modo nunca visto. 
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Pode-se dizer que não há município em 

Pernambuco que não tenha sentido a obra 
administrativa de meu adversário de então, General 
Cordeiro de Farias. Quem não sabe o que é no Rio de 
Janeiro a tragédia da sêca em plena Copacabana? 

A cidade do Rio de Janeiro cresceu muito e os 
serviços públicos de abastecimento de água, apesar 
dos três bilhões de cruzeiros já gastos, ainda não 
satisfazem às justas exigências da população 
civilizada da Capital da República. 

Em Pernambuco coisa semelhante ia 
acontecendo; também ia faltando na sua capital, 
água para expansão da cidade; S. Exa., entretanto, 
dentro dos recursos orçamentários, providenciou a 
respeito, separando aquilo que faltou à previsão das 
administrações anteriores. 

Senhor Presidente, tudo isso demonstra que, 
na realidade, S. Exa. governou bem, juntando a tôda 
essa obra administrativa, uma obra política tolerante, 
de harmonização de opiniões, de atuação de 
magistrado nas horas dos pleitos políticos, de 
liberdade de imprensa, e de exemplo de democracia 
dentro dos ditames da civilização. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite V. Exa. um aparte? 

O SR. APOLÕNIO SALLES: – Com muito 
prazer. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Ouço 
o discurso de V. Exa. com a atenção e admiração 
que merece; ainda agora essa admiração é mais 
profunda à nobreza do seu caráter de homem 
público, pela circunstância de homenagear um 
homem que deixa o Poder, o grande administrador 
brasileiro General Cordeiro de Farias. 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – Muito 
agradeço o aparte de Vossa Excelência,  
e me sensibiliza a maneira com que  
V. Exa. analisa minha atitude de homem público. 

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

O SR. APOLÔNIO SALLES: – Ouço com 
muito prazer o aparte de Vossa Excelência. 

O SR. NOVAES FILHO: – Diversas vêzes tive 
ensejo de ressaltar, desta tribuna, a maneira 
patriótica e de maior rendimento com que o General 
Cordeiro de Farias administrou nosso querido Estado 
de Pernambuco. Hoje, regozijo-me de que seja, não 
eu, que apoiei Sua Excelência desde quando 
candidato ao Govêrno do Estado, mas Vossa 
Excelência – com mais autoridade, porque o 
combateu naquela ocasião – quem, perante o Brasil, 
ressalta a grande obra administrativa e política do 
eminente brasileiro que é o General Cordeiro de 
Farias. 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – Agradeço o 
aparte do nobre Senador Novaes Filho. 

Senhor Presidente, vou encerrar esta minha 
passagem pela tribuna fazendo votos para que o 
exemplo do General Cordeiro de Farias, de 
tolerância, de boa vontade, de capacidade 
administrativa, de probidade, sirva, na História de 
Pernambuco, para justificar o alto conceito que 
aquêle Estado nordestino sempre teve e há de ter na 
Federação Brasileira. (Muito bem. Muito bem). 

O SR. NOVAES FILHO: – Senhor Presidente, 
peço a palavra, para explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Novaes Filho, para explicação pessoal. 

O SR. NOVAES FILHO (para explicação 
pessoal) (*): – Senhor Presidente. lendo  
hoje um brilhante vespertino desta Capital, do 
qual, aliás, sou assíduo leitor, verifiquei que, em 
uma seção destinada a pilhérias e brincadeiras, 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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envolvia-se o meu nome a propósito da Lei do 
Inquilinato. 

Jamais teria o propósito, debatendo nesta 
Casa qualquer proposição, de fazer referências 
menos honrosas a qualquer dos meus eminentes 
Pares. Sôbre a Lei do Inquilinato, apenas declarara, 
reputar justíssima a revisão, para atender-se às 
dificuldades prementes de viúvas, de órfãos, de 
famílias pobres que dispõem, para viver, dos parcos 
rendimentos que lhes proporcionam os imóveis 
legados pelos antepassados. 

Assim, quando surgiu o projeto do eminente 
Senador Gaspar Velloso, dei-lhe minha 
solidariedade. Não havendo estudado detidamente o 
assunto, louvei-me na eficiência, no brilho e no 
patriotismo do ilustre representante do Paraná. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Muito obrigado. 
O SR. NOVAES FILHO: – Em seguida, veio 

ao meu conhecimento o Substitutivo do eminente 
Líder da Maioria, Senador Filinto Müller – a quem 
tenho sempre feito a justiça de proclamar como 
autêntica vocação parlamentar. 

O SR. MEM DE SÁ: – E parlamentarista. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Obrigado a 

Vossas Excelências. 
O SR. NOVAES FILHO: – Aceitei aquêle 

Substitutivo – aceitei, digo mal, porque não tenho, no 
Senado, elementos para aceitar ou recusar coisa 
alguma – concordei, pessoalmente; e acredito 
também o meu eminente colega de representação, 
Senador Mem de Sá. 

O SR. MEM DE SÁ: – Subscrevo, 
inteiramente, o que V. Exa. diz. 

O SR. NOVAES FILHO: – Posteriormente, 
vieram ao Senado os ilustres Líderes da Maioria e  
do Partido Trabalhista Brasileiro da Câmara dos 
Deputados trazendo novas sugestões. Renovei aquêles 
 

meus cuidados e atenções aos proprietários pobres 
e desamparados; mas concordei também, 
inteiramente, com a nova substituição que a outra 
Casa do Congresso propunha no sentido de 
melhorar a proposição em uma espécie de 
entendimento entre seus desejos e os do Senado 
Federal. 

Eis, portanto, a minha modesta atuação no 
caso pela qual se verificará não ter ela refletido 
qualquer paixão ou odiosidade. 

O SR. MEM DE SÁ: – Atuação sempre 
equilibrada, serena e superior. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – De pleno acôrdo 
com o justo conceito de Vossa Excelência. 

O SR. NOVAES FILHO: – Muito obrigado 
pelas apartes com que me honram os nobres 
colegas. 

Senhor Presidente, ontem ocorreu apenas o 
seguinte: 

O nobre Senador Lima Teixeira, que sabe 
todo o Senado – para usar de uma expressão 
muito da moda no que diz respeito ao campo da 
nossa política internacional – é meu irmão de opa, 
porque canavieiro na Bahia, como eu em 
Pernambuco... 

O SR. MEM DE SÁ: – Pensei que V. Exa. 
também estava na O.P.A. 

O SR. NOVAES FILHO: – Não, esta é a 
Operação Canavieira. 

O SR. MEM DE SÁ: – Então é a OCA. 
O SR. NOVAES FILHO: – Não é bem a OCA, 

porque esta se refere mais ao Rio Grande do Sul, 
Estado pecuarista. 

O SR. MEM DE SÁ: – Ao Rio Grande do Sul? 
O SR. NOVAES FILHO: – Sim, porque a oca 

acomete o gado; é moléstia tremenda, como V. Exa. 
sabe. 
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Senhor Presidente, o nobre Senador Lima 

Teixeira, que é meu amigo – as separações 
partidárias nunca criaram entre nós o menor sentido 
de cerimônia – informara-me que, diante da 
declaração do Senhor Presidente da República, o 
Partido Trabalhista Brasileiro na Câmara dos 
Deputados estava resolvido a propugnar pela 
prorrogação pura e simples da Lei do Inquilinato. Fiz 
então pilhéria com S. Exa., dizendo: Aqui, então, 
haverá muita reação? Ficamos, apenas, no campo 
da pilhéria. S. Exa. riu. O fato ocorreu quando nos 
dirigíamos para o último pavimento da Casa, na hora 
deliciosa e britânica do chá. 

Nós, homens públicos, sobretudo os 
parlamentares, estamos sujeitos a que os jornalistas 
nos envolvam em suas apreciações, por vêzes muito 
agradáveis, por outras menos agradáveis, mas como 
pilhéria, se disse que eu iria usar, neste Plenário, de 
expressões ofensivas aos meus eminentes Pares, 
eu, que sou, como agricultor, homem rude dos 
campos, faço esfôrço supremo para parecer 
civilizado. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – E de fato o é. 
O SR. NOVAES FILHO: – Muito obrigado a 

Vossa Excelência. 
Daí, Senhor Presidente, apressar-me em 

formular êsses esclarecimentos perante o Plenário 
desta Casa. (Muito bem!) 

Durante o discurso do Senhor Novaes Filho, o 
Senhor Victorino Freire deixa a cadeira da presidência, 
reassumindo-a o Senhor Apolônlo Salles. 

O SR. PRESIDENTE: – Na sessão de 13  
do corrente foi aprovado o Projeto de Lei da 
Câmara, nº 103, de 1958, que isenta de impostos 
de importação e de consumo inclusive a taxa 
aduaneira de 5%, trilhos de aço e respectivos 
 

acessórios, destinados à Companhia Paulista de 
Estradas de Ferro e mais emprêsas ferroviárias, nas 
mesmas condições. 

Depois de enviados os autógrafos à sanção, a 
Mesa verificou haver engano no texto, no tocante ao 
ano da Lei nº 3.244, mencionado como 1954 em vez 
de 1957. 

Trata-se, como se vê, de êrro manifesto, para 
o qual o Regimento prevê remédio. A Mesa dá 
conhecimento do ocorrido ao Plenário e, não 
havendo impugnação dêste, faz a devida retificação. 

Os autógrafos já foram enviados à sanção. Se, 
entretanto, a isso não se opuser o Plenário, a Mesa 
os fará substituir, com a necessária correção. 
(Pausa). 

Proceder-se-á à retificação. 
Sôbre a mesa, requerimento do nobre 

Senador Gilberto Marinho. 
E lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 440, DE 1958 
 
Nos têrmos do art. 123, letra a, do Regimento 

Interno, requeiro dispensa de interstício para o 
Projeto de Lei da Câmara, nº 100, de 1958. que 
regula as promoções dos Oficiais do Exército, a fim 
de que figure na Ordem do Dia da próxima sessão. 

Sala das Sessões, em 19 de novembro de 
1958. – Gilberto Marinho. 

O SR. PRESIDENTE: – O Projeto de Lei da 
Câmara, nº 100, de 1958, figurará na Ordem do Dia 
da próxima sessão. 

Vão ser lidos requerimentos do nobre Senador 
Mathias Olympio. 

São sucessivamente lidos e aprovados os 
seguintes requerimentos: 
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REQUERIMENTO  
Nº 441, DE 1958 

 
Requeiro dispensa de publicação para a 

imediata discussão e votação da Redação  
Final das emendas do Senado ao Projeto  
de Lei da Câmara, nº 143, de 1958 –  
Subanexo 4.18 (Orçamento do Ministério da 
Marinha). 

Sala das Sessões, em 19 de novembro de 
1958. – Mathias Olympio. 

 
REQUERIMENTO Nº 442,  

DE 1958 
 
Requeiro dispensa de publicação para a 

imediata discussão e votação da Redação Final das 
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara, 
nº 143, de 1958 – Subanexo 4.16 (Orçamento do 
Ministério da Guerra). 

Sala das Sessões, em 19 de novembro de 
1958. – Mathias Olympio. 

 
REQUERIMENTO  
Nº 443, DE 1958 

 
Requeiro dispensa de publicação para a 

imediata discussão e votação da Redação Final 
das emendas do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara, nº 143, de 1958 – Suabnexo 4.19 
(Orçamento do Ministério das Relações 
Exteriores). 

Sala das Sessões, em 19 de novembro de 
1958. – Mathias Olympio. 

 
REQUERIMENTO  
Nº 444, DE 1958 

 
Requeiro dispensa de publicação para a 

imediata discussão e votação da Redação Final das 
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara, 
nº 143, de 1958 – Subanexo 4.12 (Orçamento do 
Ministério da Aeronáutica). 

Sala das Sessões, em 19 de novembro de 
1958. – Mathias Olympio. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a 
Redação Final do subanexo orçamentário relativo ao 
Ministério da Marinha. Consta do Parecer nº 482, 
anteriormente lido. 

Não havendo quem faça uso da palavra, 
encerro a discussão. 

Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam a 

Redação Final, queiram conservar-se sentados. 
(Pausa). 

Aprovada. 
Vai à Câmara dos Deputados. 
Para acompanhar o estudo das emendas do 

Senado, designo o nobre Senador Ary Vianna. (Pausa). 
Passa-se à discussão da Redação Final das 

emendas do Senado ao orçamento do Ministério da 
Guerra, igualmente dispensada de publicação e 
constante do Parecer nº 483. 

Não havendo quem faça uso da palavra, 
encerro a discussão. Em votação. 

Os Senhores Senadores que aprovam a 
Redação Final, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Aprovada. 
Vai à Câmara dos Deputados. 
Designo o nobre Senador Parsifal Barroso 

para acompanhar naquela Casa o estudo das 
emendas do Senado. (Pausa). 

Em discussão a Redação Final constante do 
Parecer nº 484, já lido e relativo ao anexo 
orçamentário do Ministério das Relações Exteriores. 

Nenhum Senhor Senador desejando fazer uso 
da palavra, encerrarei a discussão (Pausa). 

Encerrada. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam a 

Redação Final, queiram conservar-se sentados. 
(Pausa). 

Aprovada. 
A matéria vai à Câmara dos  

Deputados. 
 



– 826 – 
 

Para acompanhar o estudo das emendas do 
Senado, designo o nobre Senador Novaes Filho. 
(Pausa). 

Também dispensada de publicação, submeto 
à discussão a Redação Final das emendas ao 
subanexo orçamentário do Ministério da Aeronáutica. 
Consta do Parecer nº 485. 

Não havendo quem faça uso da palavra 
encerre a discusso. 

Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam a 

Redação Final, queiram conservar-se sentados. 
(Pausa). 

Aprovada. 
Vai à Câmara dos Deputados. 
Designo o nobre Senador Juracy Magalhães 

para acompanhar o estudo das emendas do Senado. 
Passa-se à 
 

ORDEM DO DIA 
 

Discussão única, da Redação Final das 
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara, nº 
147, de 1958, que eleva à 1ª categoria os Tribunais 
Regionais do Trabalho da 3ª, 5ª e 6ª regiões, cria 
Juntas de Conciliação e Julgamento e dá outras 
providências (redação oferecida pela Comissão de 
Redação em seu Parecer nº 461, de 1958). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam a Redação 

Final, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. 
É aprovada e vai à Câmara  

dos Deputados, a Redação Final  
constante do seguinte: 

PARECER 
Nº 461, DE 1958 

 
Redação Final das emendas do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 147, de 1958. 
 
Relator: Sr. Públio de Mello. 
A Comissão apresenta a Redação Final (fl. 

anexa) das emendas do Senado ao Projeto de Lei nº 
147, de 1958, de iniciativa da Câmara dos 
Deputados. 

Sala das Comissões, em 17 de novembro de 
1958. – Ezechias da Rocha, Presidente. – Públio de 
Mello, Relator. – Rui Palmeira. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 461, DE 1958 
 

Redação Final das emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 147, de 1958, que eleva 
à Primeira Categoria os Tribunais Regionais do 
Trabalho das Terceira, Quinta e Sexta Regiões; cria 
Juntas de Conciliação e Julgamento, e dá outras 
providências. 

Ao projeto (Requerimentos ns. 424 e 425, de 
1958). 

1) Suprima-se o art. 13 do projeto. 
2) Suprima-se o art. 14 do projeto. 
3) Altere-se a numeração dos artigos 

subseqüentes. 
O SR. PRESIDENTE: – Designo o Sr. Ary 

Vianna para acompanhar na outra Casa do 
Congresso, o estudo das emendas do Senado. 

 
Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara 

nº 190, de 1957, que 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 
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servidores da Estrada-de-Ferro Tocantins, tendo 
Parecer Favorável da Comissão de Finanças, sob o 
nº 462, de 1958. 
 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. Não 
havendo quem peça a palavra, encerrarei a 
discussão. (Pausa). 

Está encerrada. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 190, DE 1957 

 
(Nº 4.902-B, 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 É 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 nº 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  
era contrário. 

Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara, 
nº 219, de 1957, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o 
crédito especial de Cruzeiros 340.511.455,00, para 
cobertura do "deficit" da exploração industrial da 
Viação Férrea do Rio Grande do Sul, no exercício de 
1956, tendo Parecer Favorável da Comissão de 
Finanças, sob nº 454, de 1958. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 219, DE 1957 

 
(Nº 2.638-B, de 1957, na ,Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito 
especial de Cruzeiros 340.511.455.00. para a 
cobertura do "deficit" da exploração industrial da 
Viação Férrea do Rio Grande do Sul, no exercício de 
1956. 

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

abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas 
o crédito especial de Cr$ 340.511.455,00 
(trezentos e quarenta milhões, quinhentos e onze 
mil, quatrocentos e cinqüenta e cinco cruzeiros), 
para a cobertura do "deficit" da explora- 
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ção industrial da Viação Férrea do Rio Grande do Sul 
no exercício de 1956. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Comunico aos 
Senhores Senadores que, hoje, às quinze horas, 
comparecerá à Comissão de Serviço Público Civil, o 
Sr. José Guilherme Aragão, Presidente do 
Departamento Administrativo do Serviço Público, 
para fazer uma exposição sôbre o Projeto de 
Classificação do Funcionalismo. 

Lembro, ainda, aos Senhores Senadores que, 
pela Resolução nº 18, aprovada em Plenário, na data 
de hoje, Dia da Bandeira, às 12 horas, se procederá 
ao hasteamento do pavilhão nacional no mastro 
central da Casa, e a primeira parte da hora do 
Expediente da sessão ordinária fica reservada aos 
Senhores Senadores que quiserem falar sôbre a 
data. 

Em nome do Senado Federal discursará o 
nobre Senador Mourão Vieira. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 
sessão. 

Designo para a sessão ordinária a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 – Votação, em discussão única, do Projeto 
de Lei da Câmara, nº 146, de 1958, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Fazenda, 
o crédito especial de Cr$ 900.000.000,00, em  
três parcelas anuais e consecutivas de Cruzeiros 
300.000.000,00, para a construção de uma  
refinaria de petróleo na cidade de Fortaleza,  
capital do Estado do Ceará (em regime de urgência, 
 

nos têrmos do artigo 156, § 3º, do Regimento 
Interno, em virtude do Requerimento nº 147, do 
Senhor Senador Fernandes Távora e outros 
Senhores Senadores), tendo Pareceres Favoráveis 
(proferidos oralmente nas sessões de 13 e 17 do 
mês em curso) das Comissões de Finanças e 
Constituição e Justiça e dependendo de 
pronunciamento das mesmas Comissões sôbre a 
emenda de Plenário. 

2 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara, nº 151, de 1958, que altera o Quadro da 
Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral e dá outras 
providências (em regime de urgência, nos têrmos do 
art. 156, § 3º, do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 433, de 1958, do Sr. Victorino 
Freire e outros Senhores Senadores, aprovado na 
sessão de 17 do mês em curso), dependendo de 
pronunciamento das Comissões de Constituição e 
Justiça, de Serviço Público Civil e de Finanças. 

3 – Votação, em discussão única, (com 
apreciação preliminar da constitucionalidade, nos têrmos 
do artigo 133 do Regimento Interno), do Projeto de Lei 
da Câmara, nº 31, de 1958, que regula a situação dos 
servidores civis e militares candidatos a cargos eletivos 
ou diplomados para o exercício de mandato legislativo 
federal, tendo Pareceres das Comissões de: 
Constituição e Justiça (224, de 1958) – pela 
constitucionalidade, e (434, de 1958) – reconsiderando 
parecer anterior, considera inconstitucional o projeto e, 
em conseqüência, tôdas as emendas a êle 
apresentadas; Serviço Público Civil (225, de 1958), 
favorável, com a emenda que oferece, sob nº 1-C; 
Segurança Nacional (26, de 1958), favorável ao projeto e 
à Emenda nº 1-C e oferecendo as de ns.  
2-C e 3-C. 
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4 – Discussão única, do Projeto de Lei da 
Câmara, nº 10, de 1958, que altera o art. 28 da Lei  
nº 2.657, de 1 de dezembro de 1956, que regula as 
promoções dos Oficiais do Exército (incluído em Ordem 
do Dia em virtude de dispensa de interstício, concedida 
na sessão anterior a requerimento do Senhor 
 

Senador Gilberto Marinho), tendo Pareceres 
Favoráveis (ns. 477 a 479, de 1958) das Comissões: 
– de Constituição e Justiça; de Segurança Nacional; 
e de Finanças. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 10 horas e 45 minutos. 

 



154ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 3ª LEGISLATURA, EM 19 DE NOVEMBRO DE 1958 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES FREITAS CAVALCANTE E VICTORINO FREIRE 
 

Às 14 horas acham-se presentes os Senhores 
Senadores: 

Vivaldo Lima. 
Mourão Vieira. 
Prisco dos Santos. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Waldemar Santos. 
Mathias Olympio. 
Leônidas Mello. 
Onofre Gomes. 
Parsifal Barroso. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
João Arruda. 
Argemiro de Figueiredo. 
Apolônio Salles. 
Novaes Filho. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Júlio Lete. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Juracy Magalhães. 
Lima Teixeira. 
Carlos Lindenberg. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Moreira Filho. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Alencastro Guimarães. 

Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Lino de Mattos. 
Moura Andrade. 
Domingos Velasco. 
Coimbra Bueno. 
Pedro Ludovico. 
Mário Motta. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Othon Mäder. 
Gaspar Velloso. 
Alô Guimarães. 
Gomes de Oliveira. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. – (56). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 56 Senhores 
Senadores. 

Havendo número legal, está aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Senhor Quarto Secretário, servindo de 

2º, procede à leitura da Ata da sessão anterior, 
que, posta em discussão, é sem debate 
aprovada. 

O Senhor Terceiro Secretário, servindo de 1º, 
dá conta do seguinte 
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EXPEDIENTE 
 

Mensagem nº 171, de 1958 
 

(Número de ordem na Presidência da 
República 441). 

Tenho a honra de comunicar a Vossa 
Excelência que, no uso da atribuição que me 
conferem os arts. 70, § 1º, e 87, II, da Constituição 
Federal, resolvi negar sanção ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 4.031, de 1958 (no Senado, nº 134-58), 
que dispõe sôbre o pagamento e aplicação dos 
recursos orçamentários destinados à educação, 
primária complementar, por considerá-lo contrário 
aos interêsses nacionais, em face das razões que 
passo a expor. 

Dispõe o projeto sôbre o pagamento e 
aplicação dos recursos orçamentários destinados à 
educação primária complementar, incluindo, 
também, as cooperações financeiras decorrentes da 
Lei nº 2.661, de 3 de dezembro de 1955, que 
regulamentou o § 4º do art. 153 da Constituição, que 
preceitua: 

«...A União, nos casos de interêsse geral, 
indicados em lei, auxiliará os Estados nos estudos 
referentes às águas termominerais de aplicação 
medicinal e no aparelhamento das estâncias 
destinadas ao uso delas». 

Pela redação dada ao art. 2º da proposição,  
as dotações consignadas para os fins previstos  
no art. 1º (educação primária e cooperação federal 
às estâncias Hidrominerais) caso não sejam 
aplicadas no exercício, serão «obrigatòriamente 
inscritas em «Restos a Pagar» e atendidas,  
com prioridade no exercício seguinte, pela provisão 
orçamentária relativa ao «Fundo Nacional do  
Ensino Primário», o que, evidentemente, viria 
estabelecer inafastável confusão, pois não  
se poderiam pagar as despesas previstas no § 4º  
do art. 153, da Constituição, pelo «Fundo» em 
 

aprêço e nem êsse «Fundo» poderia receber 
recursos outros senão os que, especìficamente, lhe 
são destinados. 

A cooperação federal, no que tange às 
estâncias termominerais e hidrominerais, já está 
regulamentada pela Lei nº 2.661, de 3 de dezembro 
de 1955, e, outrossim, a Lei nº 869, de 16 de outubro 
de 1949, nos arts. 3º e 4º, já define os casos de 
inscrições em «Restos a Pagar» atendendo, neste 
aspecto, o que é proposto no projeto. 

Por outro lado, o projeto, além da dificuldade 
insuperável do cumprimento do seu art. 2º, face à 
extensão do art. 1º, viria a erigir situação de privilégio 
na execução do orçamento que, sendo programa de 
administração, autoriza para seu cumprimento, que o 
Executivo atinja às suas diversas marcas financeiras, 
mas não o obriga a atingí-las, daí os programas de 
economia, de contenção, de procrastinação e, 
recentemente, as normas ditadas no Decreto nº 
44.058, de 22 de julho do ano em curso, 
condicionando as despesas ao nível das receitas. 

São estas as razões que me levaram a negar 
sanção ao projeto em causa, as quais ora submeto à 
elevada apreciação dos Senhores Membros do 
Congresso Nacional. 

Rio de Janeiro 18 de novembro de 1958. – 
Juscelino Kubitschek. 
 

PROJETO VETADO 
 

Dispõe sôbre o pagamento e aplicação dos 
recursos orçamentários destinados à educação 
primária complementar. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º As cooperações financeiras da União, 

especìficamente discriminadas na lei orçamentária e 
destinadas a obras ou equipamentos de 
estabelecimentos de educação primária complementar 
e, bem assim, as decorrentes da Lei nº 2.661, de 3 de 
dezembro de 1955, serão mandadas pagar às en- 
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tidades destinatárias, independentemente de 
qualquer outra formalidade, mediante a 
apresentação de requerimento, plano de aplicação 
em ensino primário, prova de funcionamento da 
escola e de sua administração pública ou particular. 

Art. 2º Se as dotações de que trata o artigo 
anterior não forem satisfeitas dentro do exercício em 
que tenham sido consignadas, serão 
obrigatòriamente inscritas em restos a pagar e 
atendidas, com prioridade, no exercício seguinte, 
pela provisão orçamentária relativa ao Fundo 
Nacional do Ensino Primário. 

Art. 3º Revogadas as disposições em 
contrário, a presente lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

À Comissão Mista incumbida de relatar o veto. 
 

PARECERES 
NS. 486, 487 E 488, DE 1958 

 
Nº 486, de 1958 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça – 

Sôbre o Projeto de Lei do Senado nº 22, de 1957, 
que dispõe sôbre o pagamento das prestações 
representativas do reajuste de dívidas dos 
pecuaristas, e dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Abelardo Jurema. 
Conforme está declarado em sua própria 

Justificação e se deduz do exame do seu texto,  
o Projeto de Lei nº 22, de 1957 – de autoria do ilustre 
Senador Victorino Freire, apoiado por diversos 
Senhores Senadores – não vem cogitando  
da criação de qualquer novo beneficio ou  
ampliação dos já antes conferidos aos devedores 
pecuaristas, mas, apenas, se destina a coordenar  
e interpretar, de maneira estreme de dúvidas, al- 
 

guns dispositivos da legislação, pecuarista anterior, 
preenchendo, por outro lado, algumas omissões 
deixadas nos textos da referida legislação no que se 
refere ao integral cumprimento da mesma. 

Fazendo um retrospecto da legislação pecuarista 
anterior, demonstra a Justificação que os devedores 
pecuaristas, com o primeiro despacho do Juiz que 
mandava notificar os seus credores, obtinham 
imediatamente a suspensão das suas obrigações, 
entrando assim no gôzo de verdadeiras «Férias 
cambiais», férias essas prolongadas ao sabor da 
procrastinação processual por êles próprios estipulada, 
enquanto os seus credores continuavam, anos 
seguidos, sem qualquer meio ou forma de cobrança. 

Em verdade, há mais de 10 anos vêm os 
credores dos pecuaristas submetidos a êsse 
compasso de espera compelidos pela moratória legal 
e sujeitos à protelação dos processos do Reajuste, 
os quais, em alguns casos, se arrastam pelos 
cartórios durante longos anos até que se tenha uma 
decisão final. E, quando obtida esta, sobrevem a 
delonga da sua execução administrativa para o 
recebimento das Apólices representativas de metade 
da dívida a cargo da União Federal, sujeita a outra 
metade ao pagamento pelo devedor, durante o prazo 
de 10 anos, prazo êsse iniciado em 1954 e a 
terminar em 1963. 

Assim é que o projeto, no seu artigo 1º  
e respectivos parágrafos 1º e 2º, visando  
a complementar a legislação anterior, esclarece  
que as prestações da dívida a cargo do  
devedor pecuarista, sempre exigíveis e a  
serem satisfeitas dentro do referido prazo de 10  
anos (previsto no art. 2º e § 1º da Lei nº 1.728), 
continuarão a ser exigidas dentro do dito prazo,  
que terminará em 1963, ficando todavia, 
estabelecido que os devedores, cujos processos  
se venham a ultimar já no decurso daquele pra- 
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zo, terão as suas prestações distribuídas dentro do 
número, de anos que ainda restarem. E ao credor do 
pecuarista, lògicamente serão abonados os juros que 
resultarem da preterição das prestações não 
atendidas em conseqüência da demora havida na 
conclusão do processo. 

Ainda com o objetivo de prover ao rápido 
andamento e conclusão dos feitos de Reajuste 
pecuário, o artigo 2º, e respectivo Parágrafo único do 
Projeto nº 22 possibilitam, indistintamente, ao 
devedor pecuarista ou aos seus credores, o direito 
de pedir seja aplicada a sanção processual já 
indicada no art. 17 da Lei nº 1.002, de 24 de 
dezembro de 1949, como medida tendente a evitar a 
procrastinação dos processos. 

Os artigos 3º, 4º e 5º do projeto versam sôbre 
a conclusão dos processos de Reajuste pecuário do 
ponto de vista da sua sistemática formal e especial, 
instituída com a primitiva Lei nº 209, de 2 de janeiro 
de 1948. 

O art. 6º do projeto, por seu turno, traz mais 
clara explicitação ao conteúdo do artigo também 6º 
da Lei nº 2.282, de 4 de agôsto de 1954, no que se 
refere à subordinação lógica do processo de 
Reajuste do fazendeiro situado no Polígono das 
Sêcas, bem como do criador e recriador de gado 
bovino, às mesmas normas e formas ditadas pela 
legislação pecuarista em geral. 

O artigo 7º do projeto, como bem o salienta a 
Justificação, vem «corrigir uma situação de 
anormalidade que se criou no conjunto de leis do 
Reajuste», pois não se compreende que a isenção 
prevista nos artigos de lei mencionados no artigo 7º 
do projeto não tenha sido estendida também aos 
credores do pecuarista, credores êsses «que durante 
dez longos anos vêm esperando o retôrno do seu 
capital congelado por fôrça das leis de moratória».  
A êste propósito é impressionante a lógica 
 

utilizada pelo ilustre Senador Victorino Freire na sua 
Justificação, assim se expressando: «Durante essa 
espera forçada, o que se deu foi o aviltamento do 
efetivo valor daquelas suas economias, devoradas 
pela inflação, enquanto a lei apenas lhe acenou com 
a promessa, ainda não satisfeita, do pagamento em 
Apólices». 

Para aqui transcrevemos os trechos finais da 
Justificação do projeto, que bem traduzem a situação 
reinante sôbre a matéria, a carecer realmente de 
uma lei complementar como a que ora apresenta o 
Senador Victorino Freire: 

«O observador que se dedique ao estudo da 
Legislação pecuarista e seus efeitos, chega, hoje, 
perplexo, à seguinte melancólica conclusão: 

– O devedor que requereu o benefício legal, 
caibam ou não lhe caibam os favores pleiteados, 
passou a gozar de férias cambiais, que se alongam 
indefinidamente. 

– A Fazenda Nacional, por seu turno, vem 
recolhendo centenas de milhões de cruzeiros do sêlo 
da pecuária criado pela Lei nº 1.002, desde 1949 e 
elevado pela Lei nº 2.282, de 1952, tornando-se, assim, 
uma grande beneficiária da legislação pecuarista. 

– O credor, êste continua enfrentando a 
procrastinação, as negaças as manobras, que 
tornam infindável o processo de Reajustamento do 
seu devedor, quando não tem de se haver com a 
autoridade administrativa, incumbida de lhe entregar 
as Apólices e que lhe exige prova e cumprimento de 
condições que não lhe cabe de nenhum modo, por 
não previstas em lei». 
 

PARECER 
 

Após meticuloso estudo do projeto 
apresentado pelo Senador Victorino Freire passamos 
a formular o nosso parecer. 
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Entendemos que o Projeto nº 22 é, sob 
qualquer dos seus ângulos, perfeitamente 
constitucional, merecendo, assim, a aprovação da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Na sua própria Justificação, que é longa, e 
bem fundamentada, estão contidos os argumentos 
que demonstram exaustivamente a admissibilidade 
do projeto, tanto do ponto de vista da sua 
constitucionalidade, como da sua jurisdicidade. 

Trata-se, evidentemente, de um projeto de lei 
de caráter completivo e interpretativo da legislação 
pecuarista anterior, visando a dirimir dúvidas no 
cumprimento exato daquela legislação, notadamente, 
no que se refere à última daquelas leis, a de número 
2.804, de 25 de junho de 1956, de iniciativa dêste 
Senado, e que foi o Projeto nº 2, de 1956, nesta 
Casa, lei esta que, a despeito da clareza dos seus 
dispositivos, vem dando ainda margem a uma 
dualidade de interpretações, tanto no campo do 
Judiciário como no campo administrativo, 
propiciando, assim, um tratamento desigual para os 
credores que têm Apólices a receber: o Ministério da 
Fazenda, segundo a opinião da sua Procuradoria, 
estabeleceu um verdadeiro divisor, entre os credores 
titulares de certificados para recebimento de 
Apólices, isto é, aceita para a entrega daqueles 
títulos da Dívida Pública, os Certificados relativos a 
sentenças proferidas depois da Lei nº 2.804, ao 
passo que impugna os Certificados relativos a 
sentenças anteriores à mencionada lei. 

E pretendem, os que assim pensam, basear-
se na alegação de que a Lei nº 2.804 não fêz 
declaração expressa da sua retroatividade, no que 
respeita à não admissão do chamado recurso ex-
officio, de iniciativa do próprio Juiz. 

O que se verifica, porém, é que há  
evidente equívoco nessa interpretação, pois a Lei nº 
2.804 não precisava fazer referência expressa 
 

ao seu caráter retroativo, de vez que é ela uma lei 
evidentemente interpretativa da legislação pecuarista 
anterior, tanto assim que, no seu art. 1º, fêz ela 
remissão ostensiva às ditas leis, entre as quais a Lei 
nº 209, de 2 de janeiro de 1948, que constitui 
necessàriamente, a lei básica do processo para a 
moratória e o reajuste da pecuária, para o que 
instituiu um procedimento todo especial, havendo 
estabelecido, desde então, o recurso único 
admissível na primeira instância, que foi o de Agravo 
de Petição, com exclusão de outro qualquer apêlo. 

Veja-se que na citada Lei nº 209 o único 
recurso, na verdade, previsto para as sentenças da 
primeira instância, foi, como ainda continua a ser, o 
Agravo, tal como está identificado, de maneira clara, 
nos seguintes artigos: 

«Art. 29. Da decisão proferida, como do despacho 
que indeferir inicialmente o requerimento, caberá recurso 
de Agravo de Petição, que será interposto no prazo de 5 
dias, contados, conforme o caso, da data do 
indeferimento ou da publicação da sentença. 
 

(Omissis) 
 

«art. 31 – O processo de convocação dos 
credores, nos têrmos desta lei, não se suspende em 
férias, e Só Admite o recurso expressamento 
mencionado no texto desta lei. 

Eis aí, desde a primitiva Lei nº 209. – que 
instituiu o processo especial para a Moratória e o 
Reajuste pecuários – a determinação expressa de 
que um só recurso seria admitido, o de Agravo de 
Petição, de caráter voluntário, excluindo-se assim, 
indiscutìvelmente, o recurso de officio ou outro 
qualquer, pois é êste o entendimento daquela 
expressão final do artigo 31, quando diz: ...e Só 
Admite o recurso expressamente mencionado no 
texto desta lei». 
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É de notar, ainda em atenção ao assunto, que 
o próprio Código de Processo Civil, no seu artigo 1º, 
parte in fine, ressalvou a hipótese de processos 
especiais, isto é, de processos regulados por 
legislação específica, quando assim dispôs: 

«Art. 1º O processo civil e comercial, em todo 
o território brasileiro, reger-se-á por êste Código, 
Salvo o dos feitos por êle não regulados, que 
constituam objeto de lei especial». 

E o processo da Moratória e do Reajuste 
pecuário não tem rito previsto no Código de Processo 
Civil; sendo, pelo contrário, um procedimento de 
natureza especialíssima, com rito célere, não 
suspensivo em férias, e para o qual foi estabelecido 
um único tipo de recurso das decisões da primeira 
instância – tudo condensado na já referida Lei número 
209, que vem tendo seus dispositivos revigorados 
pelas demais leis que se lhe seguiram. 

A Lei nº 2.804, de iniciativa dêste Senado, não 
veio criar o recurso único de Agravo de Petição nos 
processos pecuaristas, mas apenas interpretar, com 
a devida clareza, o que já antes havia sido 
estabelecido na Lei nº 209, de 1948, isto é, que nos 
aludidos processos só se admite o mencionado, 
recurso voluntário (art. 31, já citado). 

Em se tratando, pois, de rito processual especial 
decorrente de legislação específica sôbre o assunto – 
como acontece com o conjunto de leis sôbre a Moratória 
e Reajustamento dos pecuaristas – nenhuma pertinência 
pode ter a invocação do art. 822, parágrafo único, nº III, 
do Código de Processo Civil (relativamente ao recurso 
ex officio, de iniciativa do Juizo), isto por dois motivos 
relevantes e insofismáveis: 

a) Porque, nos têrmos da  
ressalva contida na parte final do 
 

art. 1º do Código de Processo Civil, dito Código não 
pode ter aplicação «nos feitos por êle não regulados, 
e que constituam objeto de lei especial»; 

b) Porque, na hipótese das sentenças 
proferidas no processo de Reajuste Pecuário, não há 
condenação contra a União, imposta originàriamente 
pela sentença, a qual não gera nenhum ônus contra 
o Tesouro, sujeito à abertura futura de crédito para a 
satisfação de precatórios indiciais. A Lei de Reajuste 
Pecuário criou o ônus para a União prevendo e 
estabelecendo os recursos e a receita indispensável 
para a satisfação dêles, consubstanciados no sêlo da 
pecuária. 

A sentença que reconhece aos credores o 
direito às Apólices, já emitidas por fôrça do Decreto 
nº 3.712, de 1 de setembro de 1955 e Aviso 
Ministerial nº 22, de 11 de junho de 1957, por sua 
vez resultantes das Leis números 1.002 (art. 8º) a 
1.728 (art. 5º), não sendo condenatória da União, 
não agravando o seu orçamento, não estabelecendo 
a obrigação de abertura de créditos extraordinários, 
não podia incidir na regra genérica do recurso ex-
officio, a que alude o citado art. 882, parágrafo único, 
nº III, do Código de Processo Civil, pela razão lógica 
de que não é uma sentença contra a União. Esta, a 
União, está obrigada por lei – e não por sentença 
judiciária – a entregar as apólices emitidas aos que 
forem reconhecidos com direito a elas, como 
credores de Pecuaristas. Dizer-se que a sentença de 
reconhecimento dêsse direito é sentença contra a 
União é impropriedade semelhante à que resultaria 
de dizer-se que a lei que assegura êsse direito é, 
igualmente uma lei contra a União, quando, em 
verdade, ela emana da própria União, por um dos 
seus desmembramentos, que é o Poder Legislativo. 
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A jurisprudência dos Tribunais continua em 
dissídio, havendo decisões que se chocam, tanto no 
Tribunal Federal de Recursos, como no próprio 
Supremo Tribunal Federal. 

Na verdade, o que se observa é que, em todos 
os julgados favoráveis à admissão do recurso ex-
officio nos processos da pecuária, há inteira 
ausência de remissão à Lei inicial do processo 
pecuário, que é a Lei nº 209, no seu artigo 31 já de 
início citado, que declarava taxativamente a «só 
admissão» do recurso de Agravo de Petição. 

E no Tribunal Federal de Recursos, de vários 
anos até agora, era esmagadora a maioria de 
julgados consagrados à tese de que o recurso ex-
officio é descabido nos processos da pecuária. 

No Supremo Tribunal Federal continua ainda 
oscilante a jurisprudência de julgados entre suas 
Turmas, sendo de notar que, mais recentemente, no 
Recurso Extraordinário nº 33.590, julgado em 21 de 
junho passado, assim se decidiu: 

«A índole da legislação da moratória e 
reajustamento pecuário exclui a incidência do 
recurso «ex-officio» e tanto assim é que, 
posteriormente, veio a Lei nº 2.804, de caráter 
nitidamente declaratório». 

Não houve, ainda, uma decisão plenária  
do Supremo Tribunal Federal sôbre a matéria, e 
mesmo que aquêle Tribunal entendesse  
não retroagia a Lei nº 2.804, aos casos de sentença 
proferidas antes do mencionado diploma, estaria 
incidindo em equívoco, pois foi ela iniciada  
neste Senado com o propósito evidente de dissipar 
aquelas dúvidas (segundo se vê do seu art. 2º,  
que não admite o recurso ex-officio, mas tão 
sòmente o de agravo), fazendo dita lei retroagir sua 
disposição até à primeira Lei nº 209, que é indicada 
 

ali como regedora do processo judicial dos 
devedores pecuaristas, assim dispondo: 

«Art. 1º O processo judicial instaurado para 
reajuste de dívidas dos pecuaristas, é regido e, 
regulado pelo disposto na Lei nº 209, de 2 de janeiro 
de 1948, com as alterações trazidas nelas Leis ns. 
457, de 29 de outubro de 1948, 535, de 14 de 
dezembro de 1948, 1.002, de 24 de dezembro de 
1949, 1.728, de 10 de novembro de 1952 e 2.282, de 
4 de agôsto de 1954. 

«Art. 2º É voluntário e único o recurso cabível 
da decisão de primeira instância que conceder ou 
denegar os benefícios de reajuste pecuário 
instaurado na forma da legislação citada no artigo 1º 
desta lei». 

Na esfera administrativa a confusão é ainda 
maior. 

O Ministério da Fazenda, inclusive por 
despachos do atual Ministro, já mandou fazer 
entrega a credores de quase duas centenas de 
milhões de Apólices com base em pareceres do 
anterior Procurador Geral da Fazenda o qual, ao 
tempo, não fazia exigência de que tivesse sido 
interposto, nos processos, o recurso de officio. 

Aconteceu, porém, que em substituição ao 
Procurador Geral, passou o novo titular a dar 
interpretação diversa ao assunto, com exigir que o 
credor, portador de Certificados que o habilitam a 
receber Apólices, prove ter havido recurso «ex-
officio», interposto pelo Juiz. 

Enquanto assim entende aquela Procuradoria, 
já de modo diferente pensa o Dr. Consultor Geral  
da República, o qual, convidado pelo próprio Ministro 
atual, a dirimir a controvérsia entre as partes  
e a Procuradoria da Fazenda, proferiu um  
judicioso Parecer, de nº 67, datado de 30 de maio de 
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1956, opinando pela desnecessidade do recurso ex-
officio nos processos pecuários. 

Convém aqui salientar que êsse Parecer nº 67 
do Exmo. Sr. Consultor Geral da República, Dr. A. 
Gonçalves de Oliveira, foi aprovado pelo Exmo. Sr. 
Presidente da República, isto recentemente, em 27 
de maio do corrente ano, ao atender uma 
Reclamação vinda da Assembléia Legislativa de 
Minas Gerais sôbre a demora na entrega de Apólices 
aos credores dos pecuaristas. O expediente 
respectivo está publicado no «Diário Oficial» de 27 
de maio de 1957. 

Diante, pois, de uma tal confusão de 
interpretações, entendemos que é dever do 
Legislativo, notadamente dêste Senado de onde 
partiu a Lei nº 2.804 complementar a referida lei para 
que sejam dissipadas as dúvidas surgidas quanto à 
sua aplicação. 

E convém aqui notar que o Projeto nº 22, ora 
apresentado pelo Senador Victorino Freire, vem 
satisfazer precisamente a uma sugestão levantada 
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e 
quando da interpretação que seus órgãos 
pretenderam dar à Lei nº 2.804, destacando-se os 
seguintes trechos de pareceres emitidos pelo 
Procurador Dr. Reginaldo Fernandes Nunes e 
referendados pelo Procurador Geral Dr. Sá Filho, 
pareceres êsses respectivamente de 16 de agôsto 
de 1956 e de 20 de janeiro dêste ano: 

«Dir-se-á que a dispensa posterior (do recurso 
ex-officio, Lei nº 2.804) tem efeito retroativo e 
alcança as decisões anteriores a ela. 

«Não duvidamos disso, porque interposto que 
fôsse, agora um recurso que já não existe, o Tribunal 
ad quem por certo dêle não conheceria. 

«Quando não seja assim, só o Poder 
Legislativo poderá levar a cabo o seu trabalho, com- 
 

pletando-o, para dispensar, de expresso e 
retroativamente, o recurso fiscalizador». 
 

(PARECER DE 16 AGÔSTO DE 1956) 
 

E já mais recentemente, em 20 de janeiro 
dêste ano, assim se expressou aquela Procuradoria 
da Fazenda: 

«A Fazenda Pública, diante desta divergência na 
esfera judiciária, não pode tomar posição que não seja a 
de aguardar que ela se defina, no próprio campo em que 
foi posta, por um pronunciamento definitivo da Justiça. 

«Ou, quando não, por uma intervenção 
Legislativa de caráter interpretativo e peremptório». 
 

(PARECER NO PROCESSO 322-675-56) 
 

Verifica-se, diante disso, que o Projeto nº 22 vem 
atender plenamente àquela sensata e justa indicação da 
Procuradoria da Fazenda, como meio de pôr têrmo, em 
definitivo, ao dissídio reinante, completando, de maneira 
expressa, o que já estava implícito na Lei nº 2.804. 

Entendemos, assim, que nenhuma necessidade 
há para se exigir a interposição de recurso oficial nos 
processos de Reajuste pecuário, o que, alias já estava 
previsto no art. 31, citado, da Lei nº 209. 

Não cabe dito recurso quer em função da 
exclusão contida no art. 31 referido, como porque os 
referidos processos pecuários, desde a sua instituição 
com a Lei nº 209, têm obrigatòriamente a assistência 
direta e indispensável do representante do Ministério 
Público como fiscalizador e advogado da União. Veja-se 
o disposto no art. 27, § 2º da Lei nº 209, de 2-1-1948: 

«Art. 27 (Omissis) 
«§ 2º – Preparado o processo e ouvido o 

Ministério Público dirá (o Juiz) sôbre o pedido dentro 
de 10 dias». 

 



– 838 – 
 

A Lei nº 1.002, de 1949, assim dispõe no seu 
art. 26, ao tratar dos processos da pecuária: 

«Art. 26 São declarados competentes os 
órgãos do Ministério Público, nos Estados, para 
Representar a União em juízo, nas Comarcas onde 
não se fizer presente o Procurador da República, ou 
representante especialmente habilitado, quanto aos 
feitos judiciais que derivarem da aplicação desta lei». 

Não há dúvida, pois, de que a União tem a sua 
oportunidade de fiscalização de todos os trâmites do 
processo de Reajuste pecuário na primeira instância, 
cabendo aos seus representantes, na hipótese de 
sentenças proferidas contràriamente à lei e ao 
direito, interpor o recurso cabível, de Agravo de 
Petição. 

Se não o fazem, é de supor que consideraram 
a decisão justa e proferida na conformidade  
da lei, transitando a mesma, então, em julgado, 
acaso as demais partes (devedor pecuarista e 
credores) não se tenham utilizado do recurso 
específico. 

Na hipótese de incúria dos representantes 
legais da União, que porventura tenham deixado de 
recorrer de sentenças eivadas de êrro ou fraude, 
restaria à mesma União o remédio da Ação 
Rescisória, perante o Tribunal compentente. 

Concluindo, entendemos que o presente 
projeto de lei é, em todos aspectos versados  
nos seus diversos artigos, de flagrante oportunidade, 
e merece ser aprovado pela Comissão  
como providência legislativa adequada, além de  
ser indiscutível o seu conteúdo constitucional e 
jurídico. 

Sala das Comissões, em 30 de  
agôsto de 1957. – Cunha Mello, Presidente. – 
Abelardo Jurema, Relator. – Lauro Hora.  
– Gilberto Marinho. – Lima Guima- 
 

rães. – Mário Pôrto. – Attílio Vivacqua. – Daniel 
Krieger, favoràvel à constitucionalidade e quanto à 
conveniência, tão sòmente por eqüidade. 
 

Nº 487, de 1958 
 

Da Comissão de Economia – sôbre o Projeto 
de Lei do Senado nº 22, de 1957. 

 
Relator: Sr. Alô Guimarães. 
De iniciativa do nobre Senador Victorino 

Freire, o presente projeto de lei dispõe sôbre o 
pagamento das prestações representativas do 
reajuste de dívidas dos pensionistas. 

E fá-lo com o objetivo, segundo se lê em sua 
longa justificativa, de, sem criar novos favores, nem 
ampliar os já concedidos aos devedores pecuaristas 
pela legislação específica, estabelecer normas «que 
venham a identificar o processo concluído e a restringir 
certo tipo de benefícios inconfessáveis, mas nem por 
isso menos efetivo, de que se têm valido falsos 
pecuaristas. Via de um simples requerimento, feito ao 
Juiz da Comarca, devedores em atraso com os seus 
compromissos, alegando a qualidade de pecuaristas, 
obtiveram, desde 1946, a suspensão de suas 
obrigações. Munidos de certidão que atesta o pleito 
formulado, com sua simples exibição obtêm uma 
intangibilidade completa a tôdas as formas de cobrança, 
e com isto vêm gozando de prolongadas férias cambais, 
desde 1946, em prejuízo dos seus credores.» 

Aparentemente, o projeto em nada inova a 
legislação relativa aos pecuaristas. Mas inova, e de 
modo profundo, conforme veremos no curso dêste 
parecer. 

Para melhor exame do contexto da proposição, 
julgamos melhor expô-la articuladamente. 

O art. 1º, determinando que o montante  
das prestações devidas pelos pecuaristas,  
na forma das leis anteriores, será sempre exi- 
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gido e satisfeito dentro no período consignado pelo 
artigo 2º, § 1º, da Lei nº 1.728, de 10 de novembro 
de 1952, é disposição redundante, uma vez que a 
referida lei, nessa parte, não foi derrogada. Trata-se, 
pois, de dispositivo inócuo. 

Através do § 1º do art. 1º, processa-se um re-
reajustamento das dívidas, quando o respectivo 
processo judicial não se haja concluído nos limites 
do têrmo inicial das prestações, fixado nas 
precitadas disposições da Lei número 1.728. Nesse 
caso, seja qual fôr o motivo de retardo processual, o 
débito, remanescente do reajuste, será subdividido 
em tantas prestações, iguais e anuais quantas 
correspondam ao mesmo número de anos civis que 
ainda mediarem entre a data da conclusão do 
respectivo processo e 30 de dezembro de 1963. E 
pelo § 2º do mesmo artigo, já na primeira prestação 
do débito novato, serão incluídos os juros, 
resultantes da preterição das prestações não 
atendidas por fôrça da inconclusão do processo de 
reajuste. Trata-se, como se vê, de uma pena 
cominada injusta e indiscriminadamente, contra 
todos os devedores pecuaristas, cujos processos de 
reajuste muita vez sem qualquer participação sua, 
dolosa ou culposa, se haja perdido nos meandros da 
tramitação processual. O projeto não distingue entre 
os que litigam lealmente, exercitando o seu direto 
dentro dos princípios éticos e nos limites da lei; e os 
que, temeràriamente e maliciosamente, procrastinam 
os feitos à base de chicanas e expedientes escusos. 

Se o projeto visou a coibir abusos de  
tal natureza, ressalvando «o legítimo interêsse  
dos pecuaristas enquadrados nas condições 
previstas na legislação específica», consoante  
o inserido em sua justificativa, verdade é que o  
fêz pela rama, a todos igualando no nível baixo  
da desídia e da má fé. A cominação de juros aos 
 

mutuários pecuaristas, indistintamente, como se 
disse, não nos parece providência justa nem 
acertada, tanto mais que a materia já tem a sua 
solução racional na legislação vigente. 

Pretende o art. 2º do projeto, de forma 
supinamente simplista, resolver uma situação de 
fato, que é o retardamento do processo judicial, 
assegurando, assim ao devedor pecuarista, como 
aos seus credores arrolados na relação do passivo 
reajustável, o direito de requerer, nos autos, o rápido 
prosseguimento e conclusão do feito e a aplicação 
da sanção prevista no art. 17 da Lei nº 1.002. Ao 
mesmo tempo, o parágrafo único, do mesmo art. 2º 
faz, apenas, repetir, com outra redação a mesma 
penalidade contida nesse mesmo art. 17 da Lei 
número 1.002, isto é, praticado, qualquer ato doloso, 
por parte do devedor ou do credor, importará, para 
aquêle, a perda dos benefícios pleiteados e para 
êste, a exclusão do seu crédito, que sòmente será 
pago no vencimento da última prestação. Conclui-se, 
pois, que o art. 2º e respectivo parágrafo único são 
perfeitamente dispensáveis, pois tratam de matéria já 
disciplinada e o projeto não se propõe a codificar a 
legislação relativa ao reajustamento pecuário. 

No art. 3º se contém as modificações mais 
sérias e de maior repercussão, pois, através dêle, se 
revoluciona tôda a processualística que vem 
informando a legislação referente aos reajustes 
pecuários. 

Êsse dispositivo prescreve os casos em que o 
processo produz todos efeitos da coisa julgada e que 
são: 

Art. 3º................................................................. 
a) quando, da declaração judicial, resultar a 

perda dos benefícios pleiteados, sem que os 
prejudicados tenham agravado desta decisão; 
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b) quando, por via de transação, depois de 
ouvido o representante legal da União, se tenham 
acordado credores e devedores, 

c) quando a decisão que conceder, restringir 
ou denegar os benefícios pleiteados, não tenha sido 
agravada, ou quando se tenha negado provimento 
ao agravo interposto; 

d) quando a sentença da primeira instância 
tenha sido em qualquer época, depois da vigência da 
Lei nº 209, de 2 de janeiro de 1948, apenas recorrida 
de officio em desatendimento ao determinado nos 
arts. 29 e 31 da Lei nº 209 referida, arts. 1º e 2º da 
Lei número 2.804, de 28 de junho de 1956, e art. 1º 
in fine, do Código de Processo Civil». 

Sôbre as hipóteses anotadas nas alíneas a, b e 
c, pouco se há de dizer, por deixar ao alvedrio de 
credores e devedores as providências processuais que 
lhes interessarem, ressalvada (alínea b) a audiência 
do representante da União nos casos cabíveis. 

A alínea d, todavia, além de desvirtuar a 
finalidade de tôda a legislação de reajuste pecuário, 
que visou a desagravar uma situação econômica de 
imprevisíveis conseqüências, vem contundir, de 
modo irremediável, os altos interêsses da União, que 
ficará inerme para a proteção dos seus direitos. 

A propósito, à guisa de subsidiar o parecer afinal 
adotado pela douta Comissão de Constituição e 
Justiça, o ilustrado Dr. Procurador Geral da Fazenda 
trouxe à colação argumentos sérios e rigorosos, que 
demonstram, à saciedade, o quão nociva se declara a 
alínea em referência, se vier a ser aprovado o projeto. 
 

ABOLIÇÃO DO RECURSO  
«EX-OFFICIO» 

 
Como bem adverte o Sr. Procurador Geral da 

Fazenda, o que a proposição objetiva, nesse parti- 
 

cular, é a abolição, pura e simples, do recurso «ex-
offício», obrigatório nas decisões proferidas contra a 
União, os Estados ou os Municípios na conformidade 
do estatuído no art. 822 III, parágrafo único, do 
Código do Processo Civil, com a redação dada pelo 
Decreto-lei nº 4.565, de 11-8-1942. 

Com o intuito de justificar a abolição do 
recurso necessário, o autor do projeto argumenta, 
inicialmente, com as dificuldades surgidas, no âmbito 
administrativo, para a execução completa da Lei nº 
2.804, de 25 de junho de 1956, resultante do Projeto 
de Lei do Senado nº 2, daquele mesmo ano. Êsse 
diploma, cuja finalidade fôra, justamente a de evitar 
se frustrassem as medidas legais de saneamento do 
crédito da pecuária com a urgência e amplitude 
reclamadas pela crise, ensejando rápida tramitação 
do processo judicial e esclarecendo, principalmente, 
o texto das Leis ns. 209 e 1.002, não teria alcançado 
o seu desideratum, pois, ainda perduram, na esfera 
judiciária, como na administrativa, dúvidas quanto à 
sua interpretação. 

Refere, ainda, a justificativa do projeto em 
exame, em abono da excelência do seu art. 3º, que 
seria a panacéia judiciária dirimente de tôdas as 
dúvidas suscitadas na interpretação da Lei nº 2.804, 
que as divergências seriam de monta, nos julgados 
dos nossos Tribunais e no âmbito administrativo. 

Assim, relata que «o Supremo Tribunal 
Federal, apreciando alguns Recursos Extraordinários 
oriundos do Tribunal Federal de Recursos, entendeu 
em decisões esparsas de suas Turmas, ser o 
recurso «ex-officio» necessário nos processos 
pecuários cujas sentenças houvessem sido 
proferidas antes da Lei nº 2.804». 

«Contudo – prossegue – em decisão  
das mais recentes, proferida em 21 de junho 
passado, no Recurso Extraordinário nº 33.590, 
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o mesmo Supremo Tribunal Federal passou a 
entender que a Lei nº 2.804 é retroativa, aplicando-
se a todos os processos da pecuária, assim 
considerando descabido o recurso «ex-officio» das 
sentenças de primeira instância». 

Tal citação, todavia, corresponde a um aresto, 
isolado, que se perde na copiosa, unânime e pacífica 
jurisprudência do nosso Pretório Excelso. 
Compulsando o repertório mais recente dos seus 
julgados pode verificar-se o encaminhamento lógico de 
todos os decisórios relativos ao reajuste pecuário, no 
sentido da aceitação consensual do recurso 
necessário. Basta citar-se a seguinte série de Recursos 
Extraordinários providos pelo Supremo Tribunal 
Federal, todos rat ficando a obrigatoriedade do recurso 
aex-officio» em processos de reajustamento pecuário: 

 
Primeira Turma 

 
Recurso Extraordinário nº 34.051 – julgamento 

em 4-1-57. 
Recurso, Extraordinário número 34.113 – 

julgamento em 30-5-57. 
Recurso Extraordinário número 34.343 – 

julgamento em 30-5-57. 
Recurso Extraordinário número 34.167 – 

julgamento em 3-6-57. 
Recurso Extraordinário número 34.136 – 

julgamento em 6.6-57. 
Recurso Extraordinário número 34.164 – 

julgamento em 6-6-57. 
Recurso Extraordinário número 34.176 – 

julgamento em 6-6-57. 
Recurso Extraordinário número 34.339 – 

julgamento em 6-6-57. 
 

Segunda Turma 
 
Recurso Extraordinário número 33.692 – 

julgamento em 23-4-57. 
Recurso Extra ordinário número 33.093 – 

julgamento em 4-6-57. 
Recurso Extraordinário número 33.586 – 

julgamento em 4-6-57. 
Recurso Extraordinário número 34.182 – 

julgamento em 2-7-57. 
E ainda, os seguintes acórdãos, publicados no 

«Diário da Justiça» de 17 de agôsto último: 

Nº 35.646 – Minas Gerais – Relator,  
Sr. Ministro Henrique D'Ávila – Recorrente,  
União Federal – Recorrido, Banco do Brasil  
S. A. e Edn,o Silva – Conhecido sem  
divergência, teve provimento o recurso  
contra o voto do Sr. Ministro Hahnneman  
Guimarães, ausente o Sr. Ministro Afrânio  
Costa. 

Nº 35.871 – Bahia – Relator, Senhor.  
Ministro Henrique D'Ávi-Ia – Recorrente  
União Federal – Recorridos, Vicente Ângelo  
de Lima e outros – Conhecido, sem divergência, 
deram provimento contra o voto do Sr. Ministro 
Hahnneman Guimarães. Ausente o Sr. Ministro 
Afrânio Costa». 

Verifica-se, assim, sem dúvida que  
reste, que o pronunciamento da mais Alta  
Côrte de Justiça é unânime nessa  
questão. 

Não menos categórico tem sido o  
Colendo Tribunal Federal de Recusos.  
Ainda recentemente (Diário de Justiça de  
16-8-57) a sua Primeira Turma deu provimento  
aos Agravos de ns. 7.716 – Goiás (Recorrente:  
Juiz de Direito da Comarca de Silvânia)  
«ex-officio»; 7.908 Minas Gerais (Recorrente:  
Juízo da Comarca de Montes Claros)  
«ex-officio»; 7.938 – Minas Gerais (Recorrente:  
Juízo de Direito da Comarca de ....  
«ex-oficio» e 8.409 – Rio Grande do  
Norte (Recorrente: Juízo da Comarca de  
Caicó – «ex-officio»). E da Segunda Turma,  
também recente (Diário da Justiça de  
17-8-57), Agravo de Petição n.o 6.539 –  
Bahia (Recurso «ex-officio» não julgado  
quando do Agravo interposto por Amado  
Guedes Chagas – Agravado: Amado  
Guedes Chagas. Por unanimidade de votos,  
deu-se provimento ao recurso «ex-officio»,  
na forma do voto do Relator). 

No que tange à esfera  
administrativa, onde, também, segundo  
assevera o autor do projeto, perduraria a  
dualidade de opiniões, quanto  
à exibilidade ou não do recurso «ex-officio»  
para o pagamento das Apólices por parte do 
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Ministério da Fazenda, cita-se, apenas, que o  
atual titular dessa Secretaria de Estado  
teria autorizado a entrega «de quase duas  
centenas de milhões de cruzeiros em Apólices, isto 
com base em pareceres do Dr. Procurador Geral da 
Fazenda Nacional». 

Mas, não está omisso, na mesma justificativa 
– e é fato incanteste que,  

«com a substituição do Procurador Geral que 
se aposentou, também foi substituída a anterior 
orientação, e tanto assim é que ali atualmente se 
exige, nos processos de recebimento de Apólices, 
faça o credor a prova de que o juiz interpôs recurso 
«ex-officio». (O grifo é nosso). 

Sem dúvida, pode ter havido discrepância no 
entendimento e aplicação da lei. Preferimos, no 
entanto, por motivos que a própria exposição dêste 
parecer tornará óbvios, ficar ao lado do atual 
Procurador Geral da Fazenda, mesmo porque um 
êrro não justifica outro e, muita vez, pode como tem 
acontecido, ser tempestivamente reparado. Para 
tanto, a própria administração tem os remédios 
legais. 

Em abono, ainda, da tese da impropriedade do 
recurso necessário, em face da Lei nº 2.804, alude-
se a um despacho do Sr. Presidente da República, 
aprobatório de parecer do Senhor Consultor Geral da 
República, opinando pelo incabimento do recurso 
«exofficio». 

Refere o douto parecer da egrégia Comissão 
de Justiça que o Dr. Consultor Geral da República, 
«convidado pelo próprio Ministro atual a dirimir a 
controvérsia entre as partes e a Procuradora da 
Fazenda, proferiu um judicioso Parecer, de nº 67, 
datado de 30 de maio de 1956, opinando pela 
desnecessidade do recurso ex-officio nos processos 
pecuários». 

«Convém aqui salientar – são palavras, ainda, 
do precitado pronunciamento da Comissão de 
Constituição e Justiça – que êsse Parecer nº 67, do 
Exmo. Sr. Consultor Geral da República, Dr. A. 
Gonçalves de Oliveira, foi aprovado pelo Exmo. Sr. 
Presidente da República, isto recentemente, em 27 
de maio do corrente ano ao atender uma 
Reclamação vinda da Assembléia Legislativa de 
Minas Gerais, sôbre a demora na entrega de 
Apólices aos credores pecuaristas». 

Data vênia, do ilustre Relatar, ousamos afirmar 
valor decisór o a um despacho presidencial dêsse 
jaez, tanto mais que se trata de matéria sujeita, 
ainda, à alçada judiciária. E quando o não fôsse, 
seria de lembrar-se, em consonância com os 
mestres mais doutos e com assento em numerosos 
arestos dos nossos Tribunais, a desvalia conclusiva 
dêsse mesmo despacho. 

Apenas com o fito de ilustrar o argumento que 
invocaremos, nesse passo, bastaria citar-se o 
Venerando Acórdão do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, no Mandado de Segurança número 2.704 
(1943) 

– Relator o Desembargador Almeida Ferrari. 
(In «Revista Forense» – vol. XCVIII – pág. 386), 
verbis: 

«Um despacho do Presidente da República, 
em recurso individual ou aprovação de parecer, não 
tem a fôrça de revogar a lei e menos de estabelecer 
norma legal de caráter retroativo». 

Seria, por certo; fastidioso, o transcrever 
excertos doutrinários, citar acórdãos falecedores da 
tese favorável à incleclinabilidade do recurso «ex-
offiáio» nos processos de interêsse dá Fazenda 
Pública. A êsse respeito, o retrocitado memorial do Dr. 
Procurador Geral esgotou o assunto, de modo brilhante 
e com meridiana clareza. Mas, para refugar opi- 
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niões diversas, não seria demais a transcrição de 
algumas emendas jurisprudenciais, em que se 
evidencia o consenso das manifestações dos 
tribunais do País no que tange ao recurso «ex-
officio». Senão, vejamos: 

– «É de rigor nas sentenças contra a Fazenda 
Nacional. Sempre dêle se conhece, ainda que ndo 
tenha sido interposto». (In «Revista Forense» – Vol. 
XCII – pg. 419). 

– «Embora não tenha o juiz declarado na 
sentença proferida contra a Fazenda, que dela 
recorria «ex-officio» toma-se conhecimento de 
recurso como se interposto, independentemente de 
qualquer formalidade. O recurso necessário decorre 
da lei, imperativamente. 

A declaração do juiz (Código Proc. Civil, art. 
822) apenas o proclama existente. Não lhe dá vida 
pròpriamente, como a sua omissão não o obsta. 
Devolver o processo à instância inferior para que se 
declare cabível o recurso, quando não é possível 
declarar o contrário, é formalismo dispensável». 
(Idem – Vol. CXXIV – pg. 495). 

«Nos casos de recurso necessário, a  
sentença não passa em julgado e nem é  
exeqüível enquanto não confirmada pela instância 
superior. Quando o juiz deixa de antepor recurso 
«ex-officio», pode o Tribunal, a qualquer tempo, 
determinar lhe sejam os autos remetidos para 
reexame de matéria» (Agravo n.o 3.568 – Trab. Just. 
de Minas Gerais – In Revista Forense – Vol. 147 – 
pág. 311). 

A retroatividade da Lei nº 2.804. 
O autor do projeto sustenta a retroatividade  

da Lei nº 2.804, de 1956, para que  
prevaleca o estatuído em seu art. 2º, «verbis»: 

Art. 2º É voluntário e único o recurso cabível 
da decisão de primeira instância que conceder ou 
denegar os benefícios do reajuste pecuário, 
instaurado na forma da Legislacão citada no artigo 1º 
desta lei». 

Antes de mais nada é preciso esclarecer que 
êsse disnositivo, que teria desarmado, a partir da 
vigência da Lei 2.804, a Fazenda Pública, uma vez 
que, expressamente declarou, como recurso único, o 
voluntário, foi sàbiamente vetado, com o seu 
parágrafo único, pelo Chefe do Executivo. E vale a 
pena lembrar, nesse passo as razões que 
informaram êsse acertado veto: 

«Dispõe a legislação vigente sôbre a matéria 
(Lei nº 1.002, revigorada. pela Lei nº 2.282, de 4 de 
agôsto de 1954) que das sentenças concessíveis de 
benefícios, «caberá recurso, com efeito suspensivo, 
para o Tribunal Federal de Recursos» (art. 27). 

Essa norma, aliás, que se inspira no princípio 
universal de multiplicidade de instâncias, 
assegurador de melhor distribuição da Justiça, está 
consagrada. no Código do Processo Civil, art. 802, 
com redação dada pelo Decreto-lei nº 4.656, de 11 
de agôsto de 1942, art. 31, segundo o qual é 
obrigatório o recurso:» 

«III – das (sentenças) proferidas contra a 
União, o Estado ou o Município». 

Embora a matéria tenha suscitado 
pronunciamentos divergentes, não resta dúvida  
que a impostergável obrigatoriedade do recurso  
ex-officio vem sendo proclamada pelo  
Supre-mo Tribunal Federal, em uniformes  
julgados, precisamente no caso dos pecuaristas 
(acórdão de 15 de maio de 1952, 17 de outubro  
de 1952, 27 de outubro de 1952, 14 de julho de 
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1955, 11 de novembro de 1955, 29 de novembro de 
1955 e 13 de dezembro de 1955), considerando 
indeclinável o referido recurso. 

A conversão em lei dos dispositivos vetados 
viria possibilitar, de forma inédita, a fixação de 
responsabilidade da União em instância singela, sem 
o tradicional e acautelador recurso aos órgãos 
colegiados de instâncias superiores, obrigatório em 
tôdas as causas de interêsse da União, «ex-vi» do 
disposto no art. 822, parágrafo único, III, do Código 
de Processo Civil». 

Infelizmente, o Congresso rejeitou o veto e o 
malsinado dispositivo integra o texto da lei. 

Ora, estabelecendo o presente projeto que, 
quando a sentença da primeira instância tenha sido, 
em qualquer época, apenas recorrida «de officio» o 
processo de reajuste se conclui, produzindo todos os 
efeitos de coisa julgada, está, expressamente, não 
apenas abolindo o recurso «ex-officio» como, 
também, fazendo retroagir suas conseqüências 
calamitosas. 

Claro se torna, portanto, que a intenção 
manifestada no projeto é a de estender, latitudinária 
e profundamente, o que de muito e perigoso se 
contém no art. 2º da Lei nº 2.804. Isto porque, já na 
vigência dêsse diploma, têm tido provimento 
numerosos recursos «ex-officio». E não apenas 
agora, com o novo Procurador Geral da Fazenda, 
conforme se declara na justificativa do projeto ora em 
exame. Certamente por um lapso, essa justificativa, 
ao transcrever trechos de parecer do então 
Procurador Geral da Fazenda, Dr. Reginaldo 
Fernandes Nunes, fê-lo fragmentando-o de modo a 
elidir-se estar S. Sa. de acôrdo com a tese que 
reforçaria o projeto. 

Aliás foi feita a transcrição: 
«Dir-se-á que a dispensa posterior (Lei nº 

2.804) tem efeito retroativo e alcança as decisões 
anteriores a ela. Não duvidamos disso porque, 
interposto que fôsse agora, um recurso que já não 
existe, o Tribunal ad quem por certo dêle não 
conheceria. 

«Quando não seja assim, só o Poder 
Legislativo poderá levar a «cabo o seu trabalho», 
completando-o», para dispensar de expresso e 
retroativamente, o recurso fiscalizador». 

Assim aglutinados os dois parágrafos do 
parecer citado, tem-se, de fato, entendimento 
favorável ao projeto. Todavia, entre êles há o 
seguinte, que foi omitido: 

«Mas isso é matéria de sua alçada e  
não do Executivo. Êste é que não pode  
dispensar pela aplicação retroativa de uma  
lei que não declara tal – um recurso em matéria  
que já estava afeta ao Poder Judiciário.  
Só o Judiciário, prolator da sentença sujeita a 
recurso necessár o não interposto, pode dizer se  
ela subsiste sem êle. A sua competência ficou 
preventa tal como se se tratasse de uma simples 
declaração». 

«Leiam-se os três parágrafos, na ordem em 
que estão expostos, e ver-se-á o quão diferente é o 
pronunciamento do antido Procurador Geral da 
Fazenda, cuja opinião é a de que a Lei nº 2.804, de 
fato, aboliu o recurso necessário, mas, apenas e 
exclusivamente, para as sentencas prolatadas, 
posteriormente à sua vigência. Isto S. Sa. o diz, 
embora lamentando tal ocorrência: 

«Admira, portanto, que a Lei número  
2.804, do 25 de junho de 1956, em seu art. 
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2º, vetado pelo Executivo mas restabelecido  
pelo Congresso Nacional, viesse dispensar  
essa tutela da duplicidade da instância em  
tão oneroso assunto, como é o reajustamento  
das dívidas dos pecuaristas, que orçam por mais  
de Cr$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de  
cruzeiros)». 

Mas, no nosso entender, também não colhe o 
argumento, vigorador do projeto, de não haver 
necessidade e a Lei 2.804 ter feito referência 
expressa ao seu caráter retroativo, por ser ela 
«evidentemente interpretativa da legislação 
pecuarista anterior». 

A tal respeito, não há própriamente 
divergência entre os tratadistas de maior realce, 
tanto nas letras jurídicas pátrias, como nas mais 
avançadas do mundo. Verdade é que a lei 
interpretativa não pode inovar. 

Julgando o Recurso Extraordinário, nº 10.927, 
do que foi Relator o eminente Ministro Orosimbo 
Nonato, já assim decidiu o Supremo Tribunal 
Federal: 

«É êrro supor que a lei processual seja, por 
sua natureza. retroativa. A Lei processual dispõe 
sempre para o futuro como qualquer outra lei. 

Em princípio, não há leis virtualmente 
retroativas. A cláusula de retroatividade há de ser 
expressa, inequívoca, pôsto que se não exijam 
palavras sacramentais» (In «Revista Forense» – Vol. 
CXXVIII – Página 447). 

Vê-se, portanto, que, tanto no respeitante ao 
recurso «ex-officio», como quanto à retroatividade, 
não há pròpriamente dissídio pretoriano,  
pois a avalanche de arestos, que podem  
ser fàcilmente compulsados a qualquer  
momento, demonstra que contra ela se esboroa um 
ou outro julgado (em geral ainda passível de 
reforma), resultante de mera composição de Tur- 
 

ma Julgadora, mercê de substituições eventuais. O 
mesmo se verifica entre os tratadistas mais 
eminentes. 

 
EQUIVOCO DE INTERPRETAÇÃO 

 
Discordamos, data vênia, dos que por ela 

pugnam, da tese, segundo a qual com a abolição do 
recurso «ex-officio» e retroatividade de seus efeitos, 
ter-se-á impôsto «a eqüidade, que deve prevalecer 
no tratamento a ser dispensado aos credores dos 
pecuaristas». Tal eqüidade jamais deixou de imperar. 
O projeto em exame, sim, do mesmo modo que dos 
outros idênticos, com a mesma finalidade, ora em 
tramitação na outra Casa do Congresso, é que virá 
estabelecer a desigualdade, nivelando e protegendo 
interêsses dispares, uma vez que nem tôdas as 
habilitações se processaram licita e legalmente, 
como todos sabemos. Medida de tal jaez seria como 
que uma odiosa anistia fiscal, cujas benesses saídas 
da cornucópia mágica e milagrosa do Tesouro 
Nacional, na meação imposta pela lei, se 
converteriam em maiores sacrifícios para o povo e 
premiatiam não apenas os que o Estado quis, em 
atendimento a uma conjuntura difícil, amparar e 
garantir, mas também aquêies que tão bem sabem 
aproveitar-se de tais situações. 

Não é possível, nem patriótico. deixar-se que 
se limitem, a uma única instância, processos como 
os de reajuste pecuário, nos quais a União tem 
grandes interêsses a defender, interêsses que, 
sendo dela, são de tôda a coletividade. 

Insistindo, ainda, do ponto de vista legal,  
na inoportunidade e inconveniência do  
projeto, queremos ressaltar o equívoco dos  
que pensam ter a Lei nº 2.804 reafirmado o  
princípio inscrito no art. 31 da Lei número  
209, de 1948, segundo o qual, da decisão proferi- 
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da nos processos de reajuste pecuário, só se admite 
o agravo de petição. 

Sem dúvida a expressão legal não  
pode ter outro entendimento. Pela citada lei,  
só terá cabimento aquêle remédio judiciário.  
Mas a Lei número 209, se estabeleceu, apenas,  
o recurso voluntário, é porque as partes  
interessadas em litígio, eram apenas  
pecuaristas e respectivos credores. Nenhum 
interêsse tinha o Estado nesse diploma de  
caráter eminentemente moratório. Quando  
porém, através da Lei nº 1.002, de 24 de  
dezembro de 1949, a União encampou a  
dívida dos pecuaristas, na base de 50% dos  
débitos (art. 4º), preveniu-se a sua defesa,  
como se vê nos dispositivos adiante  
transcritos. 

Art. 26. São declarados competentes  
os órgãos do Ministério Público dos Estados,  
ou representante especialmente habilitado,  
quanto aos feitos judiciários que derivarem da 
aplicação desta lei. 

Art. 27. Das decisões que concederem  
ou denegarem os benefícios desta lei,  
caberá recurso, no efeito suspensivo, para o  
Tribunal Federal de Recursos. 

Não se há de discutir, por certo, ter ou  
não ter o processo de reajuste pecuário  
um rito próprio, especialíssimo pela sua  
celeridade. As leis da pecuária trouxeram, em seu 
bôjo, disposições adjetivas que devem ser 
cumpridas. 

O princípio estabelecido no art. 1º  
do Código do Processo in fine, foi atendido.  
Os feitos relativos aos reajustes pecuários,  
abjeto êstes de leis especiais, têm nestas  
a sua forma processual. A êsse respeito  
não pesa nenhuma dúvida. No entanto,  
também é certo que uma dessas leis (a de nº 1.002) 
prescreveu o recurso «ex-officio», com o que se 
informou daquele mesmo preceito do Código 
 

do Processo Civil (art. 822, parágrafo único, III) que, 
como já se sabe, obriga ao recurso necessano as 
sentenças proferidas contra a União, o Estado ou o 
Município. 

A Lei nº 209, de 1948, que a nada obrigava a 
União, previu apenas o recurso voluntário; a 1.002, 
de 1949, exigiu o recurso necessário e a 2.804, de 
1956, passou a prescrever apenas o voluntário. 

Estas são as três etapas das disposições 
adjetivas da legislação de que vimos nos ocupando. 
Há uma limitação clara e insofismável. E, a 
admitirmos a retroatividade, laboraríamos em 
tremendo equívoco. A Lei nº 2.804, master se faz 
repisar, não é simplesmente declaratória, nem 
interpretativa, uma vez que, pelo seu art. 2º, 
derrogou a Lei nº 1.002, quando, modificou 
totalmente a terapêutica judicial na parte dos 
recursos. 

Já nos alongamos, talvez em demasiado, na 
apreciação do projeto, e fizêmo-lo quase que apenas 
quanto ao seu art. 3º e adendos, que envolvem 
matéria essencialmente legal; todavia, ao examná-lo 
do ponto de vista econômico e financeiro veremos 
que todo o seu mérito específico se encerra 
naqueles dispositivos. 

Para concluirmos o exame articulado da 
proposição, diremos que os artigos 4º e seguintes 
versam matéria ainda concernente ao processo de 
reajuste. O art. 4º, por exemplo, dá preferência para 
julgamento do agravo de petição, não se 
conhecendo de qualquer outro recurso, voluntário ou 
necessário, além do expressamente indicado nos 
arts. 29 e 31 da Lei nº 29 e no art. 2º da Lei nº 2.004. 
É, poderia dizer-se, o «tiro de misericórdia» no 
recurso «ex-officio». 

Por sua vez, o art. 5º retira do  
recurso extraordinário o efeito suspensivo  
e disciplina a execução da sentença  
recorrida, possibilitando ao credor cobrar  
as prestações vencidas, que o pecuarista  
lhe deva, do esquema de pagamento, recebendo, 
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também da União Federal, a parcela do seu crédito a 
ser paga em Apólice: cobrar a totalidade dos seus 
créditos, promovendo o restabelecimento de suas 
garantias sustadas, quando a sentença recorrida 
tenha negado os benefícios pleiteados e ao devedor 
amenizar o valor das prestações vencidas e 
vincendas, para pagamento do remanescente não 
reajustado de suas dividas. 

A execução, assim prevista, embora 
provisórias, pois depende o processo ainda, de 
pronunciamento da instância superior, trará 
dificuldades enormes para a União, compelida a 
liquidar débitos anda não definitivamente apurados. 

Pelo art. 6º, os requerimentos dos pecuaristas 
criadores e recriadores de gado bovino, já 
beneficiados ou pleiteantes dos favores, de lei nº 
1.728, de 10-11-52 assim como dos fazendeiros com 
situação no Polígono das Sêcas, serão formulados 
com fundamento na Lei nº 2.282, de 4 de agôsto de 
1954 e regidos, processualmente, pelo disposto na 
Lei nº 209. E quando o requerimento visar, apenas, à 
redução de Cr$ 2.500.000,00 e aos demais favores 
da citada Lei nº 2.282, § 1º, o Juiz, ouvido o 
representante legal da União, determinará a elaboração 
dos cálculos e procederá ao rateio da referida quantia, 
que será paga pela União em Apólices, aos credores 
do pecuarista reajustado, ordenando o levantamento 
das custas e honorários de advogados, que serão 
ressarcidas,e pagos, também, em Apólices. Se fôr 
requerido o reajuste das dívidas compreendidas no art. 
6º da Lei nº 2.282, o requerimento será autuado em 
apartado ou desmembrado dos autos principais que 
prosseguirão, até o final. O gôzo dos favores trazidos 
pelo mesmo citado art. 6º depende da prova do 
atendimento de uma das condições mencionadas 
nas letras a, b e c do art. 17 da Lei nº 1.728, que 
reza: 

Art. 17. Terão direito aos favores  
desta lei e aos benefícios das Leis ns. 209,  
de 2 de janeiro de 1948, 457, de 28 de outubro  
de 1948, e 1.002, de 24 de dezembro de  
1949 os fazendeiros, cujos imóveis rurais  
ou rebanhos estavam localizados dentro do  
Polígono das Sêcas e que no período de  
19 de dezembro de 1945 até 31 de dezembro de 
1951, caracterizaram-se em qualquer dos seguintes 
casos: 

a) insolvibilidade judicialmente verificada; 
b) sofreram execução judicial ou protesto de 

títulos; 
c) incorreram em processo de concordata ou 

concurso de credores. 
Aí sim, o projeto torna mais claro e explícito o 

contexto do art. 6º mencionado. 
Determina o art. 7º da proposição que  

se estenda a todos os recebimentos feitos, por  
meio de Apólices, nos têrmos da legislação  
referente aos reajustamentos pecuários, a  
isenção conferida no § 3º do art. 2º da Lei  
número 1.728 e § 5º do art. 1º da Lei número  
2.282, isto é, não, serão computados para efeito  
do pagamento do Impôsto de Renda. Ora, a  
isenção, em princípio, só é outorgada sôbre o  
valor das deduções feitas de acôrdo com as  
normas do reajuste já estabelcidas na  
legislação específica. A extensão de tal favor,  
como se inscreve no projeto, com tamanha 
amplitude, é de inconveniéne.a flagrante, à  
vista do montante que poderão atingir as  
isenções. 

Finalmente, o art. 8º revigora, no que  
forem aplicáveis em face das novas  
disposições, tôda a legislação referente  
à moratória e reajustamentos pecuários. 
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REPERCUSSÃO ECONÓMICA-FINANCEIRA DO 
PROJETO 

 
Cabe a êste órgão, por imposição regimental, 

o exame do projeto quanto ao seu mérito.  
Por certo, a longa exposição que fizemos, ao 
apreciar o seu art. 3º, dispensaria o nosso 
pronunciamento quanto à inconveniência e à 
prejudicialidade desta proposição. 

Reduzir-se o processo de reajuste a uma só 
instância, sem que passe pelo crivo dos Tribunais, é 
caminho perigoso do ponto de vista econômico-
financeiro, pelas graves repercussões 
supervenientes. Conforme oportunamente salientou 
o ilustrado Sr. Procurador Geral da Fazenda, nos 
subsídios oferecidos ao presente projeto, são de 
todo procedentes os argumentos aduzidos pelo 
Relator, na Comissão de Finanças da Câmara, do 
Projeto nº 2.241-57, que por ali transita e que tem 
perfeita identidade com êste. Refere o aludido 
parecer que, «abolida a obrigatoriedade do recurso 
necessário para as sentenças anteriores à Lei nº 
2.804, de 1956, concessivas das graças outorgadas 
pelas leis de reajustamento pecuário, estará o erário 
à mercê das liberalíssimas decisões de 1ª instância 
que, com raras exceções, a tôdas as reivindicações 
atendem, já que deixa muito a desejar a defesa da 
União sob a vista complacente de Promotores de 
Justiça das Comarcas, nem sempre cônscios de 
suas obrigações». 

«Permitem com isso, que os benefícios 
exclusivamente criados para amparar a lídimos 
pecuaristas, que se dedicam à criação e recriação  
de gado bovino, em caráter principal e efetivo  
como decidiu o Supremo Tribunal Federal,  
no Recurso Extraordinário número 19.903  
Acórdão de 19 de junho de 1952 e no  
respeitável aresto publicado na Revista Forense, 
Volume número 127, página 79, interpretando textos 
de lei se estendam elástica e desmesuradamente,  
a aventureiros, desportistas na ati- 
 

vidade agro-pastoril. São pessoas inescrupulosas, 
que tendo como principal fonte de renda o comércio, 
a indústria (usineiros, principalmente) o loteamento 
de terras, a exploração mineral, o cultivo de café e 
algodão, enfim, quaisquer outras atividades em 
caráter efetivo, prevalecem-se do fato de possuir 
meia dúzia de reses para usufruir os favores dessas 
leis especiais, procurando, nessa arremetida, contar 
com o beneplácito do Congresso, para a 
concretização de sua aventura judiciária, de seu 
assalto ao depauperado tesouro do Estado. 
Justamente os que temem o reexame da matéria 
discutida no Juízo «ad quem» é que procuram privar 
dêsse privilégio a Fazenda. 

Tal o de não ser condenada em definitivo 
senão pela instância superior, reduzindo-se a 
sentença de primeira instância a um pronuncia-
mento que ficará em suspenso, até que o tribunal 
superior se manifeste» (Da Fazenda Pública em 
Juízo, Castro Nunes, página 194). 

Isso porque o Tribunal Federal de  
Recursos, em alguns casos e o Supremo  
Tribunal Federal, nos demais, apurando as 
irregularidades vêm saneando os processos, 
mormente para excluir os honorários deferidos  
aos advogados dos credores, principalmente  
os do Banco do Brasil S.A., por considerar 
irreajustável essa parcela (Recursos Extraordinários 
ris. 31.117 e 34.591 – Ágravos de Instrumento 
números 18.494 e 18.495). Saliente-se que  
apenas no reajustamento da firma João  
Câmara Indústria e Comércio S.A. que,  
segundo consta, utilizou o financiaciamento  
no cultivo de algodão, está a União condenada a 
pagar errôneamente a importância de Cr$ 
16:171.397,40, de honorários de advogados do 
Banco do Brasil S.A. E sòmente o recurso oficial 
permitirá a exclusão dessa vultosa soma, 
indevidamente concedida. 

Numá rápida análise poderemos  
assinalar casos concretos, escanda- 
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losos, que plenamente justificam o parecer contrário 
desta Comissão de Finanças, já que, extinto o 
recurso «ex-officio» na forma projetada, ficariam com 
seus processos a salvo de revisão e a postos para 
desfechar os golpes de misericórdia contra os cofres 
da Nação, inúmeros oportunistas, tais como: 

a) a Fazenda da Grama, cassino e centro de 
veraneio, cujo empréstimo habilitado como dívida 
agropastoril, foi utilizado no loteamento de terras, 
como consta da própria ata da Assembléia Geral 
Extraordinária da «Imobiliária Itaóca S.A.», 
beneficiária do reajustamento; 

b) o usineiro Vicente Cavalcanti de Gouveia, 
de Pernambuco; 

c) ainda nesse Estado, com ramificações no 
Estado do Rio, aparecem como favorecidos diversas 
usinas de açúcar, Caxangá S.A., Estrelinha S.A., 
Bamburral S.A., Santana S.A., na pessoa de seus 
responsáveis, entre ê es um ilustre político. Aliás, 
quando era, ainda controvertida a questão da 
obrigatoriedade do recurso necessário, perto de Cr$ 
100.000.000 00 (cem milhões de cruzeiros) foram 
levantados por essas Usinas e seus credores. O 
pagamento dessas Apólices foi sustado pelo 
Ministério da Fazenda, em princípios de 1956 em 
virtude de se ter tornado pacífica a Jurisprvdência a 
respeito da indeclinabilidade do recurso de ofício 
(Recursos Extraordinários números 19.505 – 21.276 
– 21.277 – 27.689 – 29.934 e 29.991); 

d) industriais, exploradores de minérios 
(Scheelita), Sérvulo Pereira de Araújo e Aristófanes 
Fernandes & Irmão, tendo nesses dois processos a 
responsabilidade da União se aproximado da casa 
dos Cr$ 50.000.000 00; 

e) o cafe cultor, Mário Campedelli e 
f) para não repisar demasiadamente,  

ressalte-se o caso de Mário de Almeida Franco  
que, tendo renunciado aos favores da lei, plei- 
 

teou-os mais tarde, sem cancelar a desistência, 
como determina o dispositivo legal, o que obrigou a 
Fazenda a propor a competente ação rescisória para 
não se ver defin tivamente espoliada. 

Nesses poucos feitos apontados o prejuízo da 
União ultrapassa Cr$ 250.000.000,00 (duzentos e 
cinqüenta milhões de cruzeiros). 

Dentre os processos reexaminados pelo 
Tribunal Federal de Recursos, que, na sua alta 
sabedoria, houve por bem indeferir, surgem entre os 
mais vultosos, aquêle da Companhia Imobiliária 
Municipal e de Luz Lopes Varela (Agravo de Petição 
nº 4.308 – Montante: Cr$ 21.666.837,30). Outros de 
menor vulto têm sido apreciados, sendo que apenas 
na sessão de 19 de junho de 1956, vinte e seis 
Agravos foram julgados decidindo-se pelo 
conhecimento e provimento do recurso (Diário da 
Justiça de 21 de junho de 1956). 

E recenteménte, seguindo orientação 
esposada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido 
de que a Lei número 2.804. de 25 de junho de 1956. 
– cujo art. 2º e seu parágrafo único se pretende 
alterar – não se aplica às sentenças prolatadas 
anteriormente à sua promulgação (Rec.. 
Extraordinários ns. 31.912, 32.986, 33.092, 33.228, 
33.241 e 433.892), o Tribunal Federal de Recursos 
vem novamente dando provimento aos recursos ex-
officio (Agravo de Petição nº 7.768, julgado em 30 de 
abril de 1957, números 7.332 e 7.412, julgados em 
14 de maio de 1957), culminando, por, em sessão 
plena de 13 de maio de 1957, não conhecer do 
Mandado de Segurança nº 10.208, impetrado por 
João Câmara Indústria e Comércio e outros, contra o 
Ministro da Fazenda, para que fôsse compelido a 
mandar pagar as apólices, sem que os impetrantes 
comprovassem a existência do recurso necessário. 
Foram além dos Ministros, pretendendo que fôsse 
oficiado ao Juiz a quo a fim de mandar subir o pro- 
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cesso de reajustamento, para posterior reexame pelo 
Tribunal». 

Não poderiamos deixar de transcrever êsses 
subsídios, tão valiosos para demonstrar a nocividade 
do projeto. São fatos, cuja divulgação, ainda que a 
todos estarreça, devem ser levados ao conhecimento 
do Congresso Nacional para que possamos deliberar 
com o acêrto e as precauções indispensáveis à 
elaboração legislativa. 

Aprovado que seja êste projeto, com a 
exclusão do recurso ex-officio e a sua retroatividade 
expressa na forma da alínea d do art. 3º, ter-se-á 
concorrido para uma sangria de vários bilhões de 
cruzeiros nos cofres da União, o que, é evidente, 
repercutirá, de modo sério, não só quanto ao 
desgaste das disponibilidades do Erário como 
também no aceleramento do processo inflacionário 
de que vem sendo vítima o País, com reflexos 
enormíssimos na economia nacional. 

De fato, pareceria exagêro dizer-se que  
da simples extinção de um recurso processual 
resultasse tamanho prejuízo para o País.  
Mas é preciso que tenhamos em vista, sobretudo  
o vulto dos negócios realizados no setor  
pecuário, protegidos pela moratória, e, também, 
atentemos para a responsabilidade da União, como 
co-obrigada no pagamento dos débitos dos 
pecuaristas na base de 50% de seu valor. Certo, 
impõe-se à União pagar o que deve; porém, não à 
base de processos manipulados sob a pressão de 
interêsses escusos e inconfessáveis, que se 
decidem sem maiores cuidados e precauções, numa 
só instância, onde nem mesmo as partes litigantes 
podem precatar-se contra as armas da insídia, do 
dinheiro, do favorecimento pessoal, do tráfico de 
influências políticas e de tôda a sorte de males que 
infelizmente, não puderam ser erradicados de nosso 
meio. 

É imperioso, portanto, que se dêem ao Estado 
as armas necessárias à sua defesa, porque tam- 
 

bém êle está sujeito a lutas no terreno desizual das 
contendas judiciárias. Sem o recurso, ex-officio, 
ficará, como se disse, inerme, não podendo defender 
o enorme quantitativo que será despendido com os 
reajustes pecuários. 

À vista, pois, dos graves prejuízos que 
acarretarão aos cofres públicos as medidas 
preconizadas no presente projeto, com os reflexos já 
apontados na economa nacional, opinamos pela sua 
rejeição. 

Sala das Comissões, em 25 de fevereiro de 
1958. – Juracy Magalhães, Presidente. – Alô 
Guimarães, Relator. – Fernandes Távora. – Gomes 
de Oliveira. 

 
Nº 488, de 1958 

 
Da Comissão de Finanças – sôbre o Projeto 

de Lei do Senado nº 22, de 1957. 
 
Relator: Sr. Paulo Fernandes. 
O presente Projeto de Lei nº 22, de 1957, de 

autoria do nobre Senador Victorino Freire, vem a 
esta Comissão após receber demorados e bem 
fundamentados pareceres das Comissões de 
Constituição e Justiça e de Economia, sendo que 
aquela concluiu pela constitucionalidade da 
proposição, enquanto que esta última opinou pela 
sua inconveniência e conseqüente rejeição. 

Consoante declara o próprio autor do projeto, 
não cogita o mesmo de criar ou ampliar os favores 
concedidos aos pecuaristas pela copiosa legislação 
existente, senão dispor apenas sôbre normas que 
venham a identificar o processo concluído e a restringir 
certo tipo de benefício inconfessável, mas nem por isso 
menos efetivo, de que se têm valido falsos pecuaristas. 

Encarece, ainda, a justificação apresentada,  
a urgente e imperiosa necessidade  
de serem definitivamente dirimidas as  
dúvidas surgidas quanto à obrigatoriedade da 
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impetração do recurso «ex-officio», abolido nos 
têrmos da Lei nº 2.804, de 28 de junho de 1956, cuja 
aplicabilidade tem propiciado decisões judiciárias 
divergentes, conforme se verifica da relação dos 
mais recentes julgados do Supremo Tribunal 
Federal. 

O retardamento na conclusão dos processos 
de habilitação dos pecuaristas devedores, tem 
permitido que, através de simples requerimento ao 
juiz da Comarca, e isto a partir de 1946, numerosos 
elementos se venham furtando ao pagamento de 
débitos de tôda a natureza, muito embora jamais 
tenham tido na pecuária a sua atividade principal e 
efetiva. 

Somos favoráveis a que se propiciem fatôres 
capazes de apressar a conclusão dos pleitos 
formulados, sem que tal circunstância, por outro 
lado, venha facilitar a legalização de processos 
fraudulentos, cujo exame escaparia à Fazenda 
Nacional com a pura e simples extinção do recurso 
necessário. 

Daí apresentarmos um substitutivo no qual, 
mantidos os objetivos principais do projeto inicial, 
excluir-se-iam da exigência do recurso «ex-officio» 
as sentenças concessivas de reajustes que não 
ultrapassassem trezentos mil cruzeiros (art. 2º). 

Destarte, segundo dados estatísticos que 
compulsamos cêrca de 90% dos processos 
ajuizados teriam imediata solução, baixando à 
instância inferior, independentemente de provocação 
da parte interessada. Aos restantes 10% – 
exatamente aquêles em que a União foi condenada  
a vultosas condenações, – a manutenção do  
recurso constituiria salutar defesa para os cofres 
públicos, sem que tal exame, pela evidente redução 
na tarefa revisora, retardasse, de muito, a sua 
conclusão. 

Não se afirme que a Fazenda Pública,  
através do remédio da ação rescisória, possa  
em qualquer tempo habilitar-se a reaver grande 
 

parte das vultosas condenações sofridas, pôsto que 
a maioria das sentenças proferidas com fundamento 
nas Leis ns. 209, de 1948 e 1.002 de 1949, o foram 
há mais de cinco anos. 

Assim sendo, opinamos, pela aprovação do 
projeto, nos têrmos do seguinte substitutivo: 
 

SUBSTITUTIVO 
 

Art. 1º Tôdas as sentenças concessivas, 
parcial ou totalmente, dos favores do reajustamento 
pecuário, ou da moratória, quando seguidos 
daqueles em qualquer época proferidos, estão 
sujeitas ao recurso ex-officio previsto no art. 27, da 
Lei nº 1.002, de 24 de dezembro de 1949 e no art. 
822, do Código de Processo Civil, não passando em 
julgado, nem se tornando exeqüíveis, senão após a 
homologação competente do Tribunal Federal de 
Recursos. 

§ 1º Sem prejuízo do recurso voluntário, o juiz 
interporá, obrigatòriamente, o recurso ex-officio, em 
qualquer tempo, devendo o Tribunal dêle conhecer, 
como se interposto, sempre que o processo, por 
avocação ou qualquer outro meio, suba à sua 
apreciação, mesmo quando já expedidas ou pagas 
as certidões de dívida. 

§ 2º Nos casos em que houver sido omitido o 
recurso necessário poderá a parte interessada, ou o 
representante do Ministério Público, mediante 
requerimento, promover a subida dos autos à 
instância superior, fazendo-o sob forma de 
reclamação, quando o Juiz se negar a atender o 
determinado parágrafo anterior. Artigo 2º. Ficam 
excluídas da obrigatoriedade do Recurso necessário, 
sujeitas, apenas, ao voluntário, as sentenças 
prolatadas, antes ou depois da vigência da  
presente lei, concessivas dos favores do 
reajustamento pecuário, desde que êste tenha  
sido precedido pela moratória da Lei número 209,  
de 2 de janeiro de 1948, e que a responsa- 
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bilidade assumida pela União Federal, não 
ultrapasse a importância de Cr$ 300.000,00 
(trezentos mil cruzeiros), computando-se o valor total 
do principal dos débitos admitidos em execução a 
todos os benefícios outorgados, sem levar em conta 
os juros e despesas judiciais e extrajudiciais. 

§ 1º Verificado pelo órgão do Ministério 
Público, junto ao Tribunal Federal de Recursos, que 
processos para essa instância encaminhados, e 
ainda pendentes de julgamento, não estejam sujeitos 
ao recurso ex-officio, de acôrdo com o disposto neste 
artigo, o Ministro Presidente do Tribunal determinará 
por despacho nos autos, a sua baixa à instância 
inferior, independente de provocação da parte 
interessada. 

§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, 
devolvidos os autos, o Juiz ordenará a expedição 
das certidões requeridas nos têrmos do art. 4º da 
presente lei. 

Art. 3º Nos casos previstos no artigo 1º desta 
lei assim como na hipótese de recurso voluntário de 
decisão concessiva do reajuste, enquadrada no art. 
2º o cálculo da responsabilidade total encampada 
pela União Federal ao reajustamento será elaborado 
antes da subida dos autos ao Tribunal Federal de 
Recursos. 

Art. 4º Uma vez passada em julgado a decisão 
que conceder os benefícios, homologar os cálculos 
ou reformá-los, o interessado requererá à autoridade 
judicial competente, certidão que contenha: 

a) Declaração de que o seu nome consta do 
quadro de credores habilitados e admitidos no 
processo judicial concluído com seu devedor 
pecuarista reajustado; 

b) Declaração de que todos os pedidos foram 
ajuizados tempestivamente, e de que o processo 
correu os seus trâmites regulares com a necessária 
audiência do Ministério Público; 

c) Declaração do valor total da 
responsabilidade da União Federal, representada 
pelo montante de tôdas as dívidas habilitadas e 
admitidas no processo de reajustamento do devedor, 
especificada, quanto a cada crédito, a sua natureza e 
origem, bem como as importâncias correspondentes 
à principal, juros e despesas judiciais e extrajudiciais; 

d) Declaração de que a sentença transitou  
em julgado, observados os arts. 1º e 2º da presente 
lei; 

e) Assinatura do Escrivão, Juiz e 
representante do Ministério Público. 

Parágrafo único. As certidões já expedidas  
na conformidade da legislação anterior, quer  
tenham ou não sido apresentadas ao Ministério da 
Fazenda, com pedidos de pagamento de apólices, 
deverão ser substituídas por novas que atendam 
integralmente aos requisitos estabelecidos neste 
artigo. 

Art. 5º O pagamento do montante das 
prestações representativas do reajuste de dívida  
dos pecuaristas, que ficar a cargo do devedor 
reajustado de acôrdo com as Leis ns. 1.000 de  
24 de dezembro de 1949, 1.728, de 10 de dezembro 
de 1952 e 2.282, de 4 de agôsto de 1945, será 
sempre exigível e satisfeito dentro do período do 
consignado no art. 2º e parágrafo 1º da citada Lei 
número 1.728. 

§ 1º Quando a conclusão do processo judicial, 
resultante do pedido de reajuste de dívidas de 
pecuaristas, tenha ultrapassado a data do têrmo das 
prestações fixado na referida Lei nº 1.728 (art. 20 e § 
1º), êste débito, remanescente do reajuste, será 
subdividido em tantas prestações, iguais e anuais, 
quantas correspondam ao mesmo número de anos 
civis que, ainda, mediarem entre a data da conclusão 
do aludido processo e trinta (30) de dezembro de 
1963. 
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§ 2º Na primeira prestação a ser paga, na 
forma do parágrafo precedente, serão incluídos os 
juros, resultantes da preterição das prestações não 
atendidas por fôrça da inconclusão do processo de 
reajuste. 

Art. 6º Fica assegurado ao devedor 
pecuarista, como aos seus credores arrolados  
na relação do passivo reajustável, o  
direito de requerer, nos autos, o rápido 
prosseguimento e conclusão do processo  
e a aplicação da sanção específica prevista no 
art. 17 da Lei nº 1.002, de 24 de dezembro de 
1949. 

Parágrafo único. Quando a demora na 
conclusão do processo resulte de ato, fato ou 
omissão, imputável ao devedor, o juiz competente 
declarará a perda dos benefícios pleiteados;  
quando imputável ao credor, prosseguir-se-á  
com o processo, dêle se excluindo o seu  
crédito, que sòmente será atendido, quer na  
parte recebível em dinheiro, depois do pagamento  
da última prestação devida aos demais  
credores. 

Art. 7º Continuam em vigor, no que fôrem 
aplicáveis em face desta lei, ou por ela não 
contrariados ou revogados, os dispositivos das  
Leis 209, de 2 de janeiro de 1948, 457, de  
29 de outubro de 1948, 1.002 de 24 de dezembro de 
1949, 1.728, de 10 de novembro de 1952, 2.282, de 
4 de agôsto de 1954 e 2.804, de 25 de janeiro de 
1956. 

Art. 8º Esta lei entrará em vigor na data de  
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala das Comissões, em 17 de outubro de 
1958. – Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – 
Paulo Fernandes, Relator. – Daniel Krieger, com 
restrições. – Lino de Mattos, com restrições. – Carlos 
Lindenberg, com restrições. – Novaes Filho, com 
restrições. – Ary Vianna. – Júlio Leite. – Othon 
Mäder. 

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

Sôbre a mesa requerimento do nobre Senador 
Lino de Mattos. 

É lido e deferido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 445, DE 1958 

 
Requeiro à Mesa, nos têrmos regimentais, 

solicite do Exmo. Sr. Ministro da Fazenda as 
seguintes informações: 

1º) Se são considerados contribuintes do 
Impôsto de Renda, as pessoas jurídicas que 
ministram o ensino no nosso País; 

2º) No caso afirmativo, informar qual o preceito 
legal que as obriga a êsse recolhimento. 
 

Justificação 
 

1º) A Lei nº 3.193, de 4-7-957, regulamentou a 
aplicação do disposto no art. 31, V, letra b, da 
Constituição Federal, que isenta de impostos templos 
de qualquer culto, bens e serviços de partidos 
políticos, instituições de educação assistência social. 

2º) No seu art. 1º dispõe: 
«À União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios é vedado lançar impostos sôbre templos de 
qualquer culto, bens e serviços de partidos políticos, 
instituições de educação e assistência social». 

3º) Já o art. 203 da Carta Magna estabelece 
que: «nenhum impôsto gravará diretamente os 
direitos de autor, nem a remuneração de professôres 
e jornalistas», o que – por analogia e eqüidade – 
deverá tornar-se extensivo às pessoas jurídicas que 
ministram ensino. 

4º) Como se observa, trata-se de verdadeira 
imunidade tributária, que não é lícito confundir com a 
simples isenção – a que gozam as instituições 
explìcitamente enumeradas em massa em nossa 
Carta Magna. 
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5º) Assim, à luz da doutrina constitucional, 
parece não ser de incluir-se, entre as pessoas 
jurídicas sujeitas à tributação de rendas, as 
instituições dedicadas à formação educacional de 
nossa gente. 

Sala das Sessões, em 29 de novembro de 
1958. – Lino de Mattos. 

O SR. PRESIDENTE: – Terminou na sessão 
anterior o prazo para apresentação de emendas, 
perante a Mesa, aos subanexos orçamentários 
referentes aos Ministérios da Educação e Cultura, 
Justiça e Negócios Interiores, Saúde e Viação e 
Obras Públicas. 

Nenhuma emenda foi apresentada nessa  
fase. 

De acôrdo com o Regimento, os Srs. 
Senadores que tiverem emendas a oferecer a êsses 
subanexos poderão encaminhá-las à Comissão de 
Finanças. (Pausa). 

No expediente lido figura a Mensagem nº 441, 
em que o Senhor Presidente da República comunica 
as razões do veto ao projeto de lei que dispõe sôbre 
o pagamento e aplicação dos recursos 
orçamentários destinados à educação primária 
complementar. 

A fim de conhecerem dêsse veto convoco as 
duas Casas do Congresso Nacional para sessão 
conjunta, no dia 10 de dezembro próximo, às 21 
horas. 

Para a Comissão Mista que o deverá relatar 
designo os Senhores Senadores: Lameira 
Bittencourt, Mourão Vieira e Daniel Krieger.  
(Pausa). 

Na forma da Resolução nº 18, de 1958, o 
Senado comemora na data de hoje, o Dia da 
Bandeira, sendo a primeira parte do Expediente da 
sessão destinada aos Senhores Senadores que 
desejarem ocupar-se da efeméride. 

Tem a palavra o nobre Senador Mourão Vieira, 
orador inscrito. 

O SR. MOURÃO VIEIRA (*): – Senhor 
Presidente, Senhores Senadores, acidentalmente 
ocupo a tribuna, para versar assunto de alta 
relevância, qual o de louvar a Bandeira Nacional, 
velha aspiração de todos os brasileiros. Digo 
acidentalmente porque estava inscrito para tratar de 
problemas atinentes à economia da minha região, 
particularmente do meu Estado, quando o ilustre 
Líder da Maioria, Senador Filinto Müller, me convidou 
– para mim determinação sempre amorável – para 
fazer um discurso laudatório em homenagem ao 
nosso Pavilhão. 

Desculpadas as deficiências do orador, em 
face da magnitude do assunto, passo a ler meu 
discurso. 

A Bandeira Nacional é e será sempre um tema 
fascinante para estrofes de poetas e cânticos de 
trovadores. Nela se resume tôda a mística que 
acaricia o patriotismo das nações, em quaisquer 
latitudes em que se firmem. Motivo cívico por 
excelência, é a Bandeira um eterno manancial de 
sentimentos elevados que, em comunhão com o hino 
nacional, não só impele falanges aguerridas em 
busca das vitórias, como situa os pensamentos mais 
puros no alcândor de coroáveis aspirações dos 
povos. 

À sua sombra, repousante e boa, florescem e 
frutificam generosos impulsos de moços e velhos 
que lhe beijam as fímbrias nos momentos sagrados 
em que se excelem as suas virtudes. 

Nós, que constituímos êste conselho de 
homens experientes, alguns de têmporas já 
embranquecidas pela canícula da vida e de  
vistas cansadas pela constância de olhar o  
mundo, às vêzes, céticos e descrentes,  
ainda conseguimos o milagre de acreditar na  
fôrca dinamizadora da Bandeira, enchendo- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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nos a alma de renovadas compreensões e 
acendendo em cada um de nós a centelha sagrada 
do amor pátrio. 

Quem quiser avaliar o fascínio que exerce 
sôbre o ser humano a influência da bandeira 
nacional que procure divisá-la em terra estranha a 
drapejar no mastro de uma embarcação ou como 
simples ornamento de uma solenidade. Nela se 
fixam os nossos olhos, querendo abranger nos 
limites daquele quadrilátero tôda a imensidade do 
território brasileiro e desvendar na sua composição 
física as possibilidades incomparáveis de nossa terra 
e da nossa gente. 

A História está pontilhada de lances heróicos 
em que a Bandeira foi fulcro de gestos e atitudes 
dignificadoras. 

O culto ao Pavilhão Nacional enseja aos 
preceptores oportunidades para, dentro do próprio 
processo educacional, preparar homens de ação e 
de pensamento, eternamente jungidos à defesa da 
nacionalidade. 

Falta, Senhores Senadores, colorido às 
minhas palavras como falta vigor às minhas 
expressões para resumir, em um modesto discurso 
de saudação, tudo o que devemos a êsse símbolo 
que encarna a totalidade das aspirações coletivas. 

Há, no entanto, qualquer coisa de novo a 
assinalar: é que falando em nome do Senado, vale 
dizer, em nome de todo o País, como uma 
homenagem à igualdade em que vivemos, e sem 
preocupações de outra natureza, êsse próprio 
Senado que é a voz de tôda a Nação, cede a vez a 
um representante do Amazonas, geogràficamente 
situado no cimo do Brasil para que de lá emanem as 
hosanas que, como no fenômeno das avalanches, 
venham constituir a torrente de louvores com que 
desejamos cantar essa amorável efeméride. 

Para falar sôbre a Bandeira Nacional, 
Senhores Senadores, é preciso tomar o exemplo de 
Bacon, o eminente estadista britânico, quando nos 
seus Ensaios diz que abriu uma nova escola para 
falar a homens simples, em linguagem que tôda a 
gente compreenda, sôbre assunto em que tôda a 
gente se interessa. 

Não me dirigi senão a essa rente simples do 
Brasil, nesta linguagem que todos compreendem 
sôbre assunto que tôda a gente ama e estremece: a 
sacrossanta Bandeira do Brasil. (Muito bom; muito 
bem. Palmas. O orador é cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua facultada a 
palavra aos Senhores Senadores que desejarem 
falar sôbre a data de hoje. (Pausa). 

Nenhum Senador desejando ocupar a tribuna 
passa-se à segunda parte da hora do Expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador Alencastro 
Guimarães, por cessão do nobre Senador Lino de 
Mattos, primeiro orador inscrito. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES (*): – 
Senhor Presidente, entre as figuras mais dignas  
de minha estima e respeito, sem dúvida alguma,  
está o eminente Professor e Mestre Eugênio  
Gudin, homem que, nos trinta anos em que tenho a 
honra de conhecê-lo, cada dia mais se impõe à 
minha admiração. Considero um dos privilégios de 
minha vida o ter sido seu colega, no Ministério Café 
Filho. 

Não posso, porém, deixar de fazer reparo a 
um de seus brilhantes artigos sôbre assunto de 
administração e finanças, que vem publicando, 
ùltimamente, com mais freqüência, em «O Globo» 
desta cidade. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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Repassando as causas do descalabro dos 
nossos transportes, aprecia, com muita precisão, a 
profunda decadência do nosso mau serviço 
ferroviário. Não foram as estradas-de-ferro, nos 
últimos trinta anos, atendidas convenientemente, e aí 
está a razão pela qual, hoje, as estradas de rodagem 
desviam considerável volume dos transportes antes 
feitos pelas ferrovias, onerando consideràvelmente o 
custo das mercadorias. 

Não se pode e nem se deve ter preferência 
por esta ou aquela modalidade de transporte. Cada 
um tem seu objetivo, sua aplicabilidade, sua 
utilidade. 

Ninguém fará hoje transporte de dinheiro, em 
numerário pela via marítima, porque há o avião. Com 
um simples raciocínio, verifica-se que daqui aos 
Estados Unidos, de avião, economizamos doze dias 
e juros, em troca de fretes mínimos. 

Enquanto isso, ninguém poderá pensar em 
transporte de mercadoria pobre como o carvão ou o 
minério de ferro, em avião ou caminhão. 

Haverá, entretanto, ocasião em que êsse 
transporte poderá ser efetuado de tal forma, porque 
não se trata do seu custo e sim da sua efetivação. 
Haja vista a Airlift, de Berlim, que transportava 
carvão de pedra para aquela cidade. 

Senhor Presidente, não se veja nas minhas 
restrições preferência por êste ou aquêle sistema de 
transporte. 

As estradas-de-ferro, na década de 1930 e 
1940, foram abandonadas inteiramente. O Brasil não 
dispunha de recursos monetários em moeda 
nacional ou estrangeira, para reaparelhá-las 
convenientemente. Resistiram, por um milagre de 
boa vontade e energia. 

À medida que o material envelhece, maior 
necessidade de reparos se fazia sentir e, 
conseqüentemente, maior número de oficinas 
 

era preciso criar e maior quantidade de pessoal 
admitir. O que não se tinha em dinheiro, libras ou 
dólares, supria-se com o braço brasileiro. 

Era e é, portanto, necessário, seja qual  
fôr a técnica, seja qual fôr a capacidade, seja qual  
fôr a nacionalidade dos administradores refazer  
as linhas, substituir os trilhos velhos, os dormentes 
podres, as locomotivas e os vagões. Só então  
se poderá dizer se essa administração foi boa ou foi 
má. 

Repassando, Senhor Presidente, as 
administrações que se sucederam nas estradas- 
de-ferro, fixo um ponto do meu reparo, para  
o qual desejo dar testemunho fundado nos  
fatos, a fim de obter justiça, não para aquêles  
que vivem e podem defender-se, mas para os 
mortos, que só contam com a voz isolada de um 
camarada. 

Diz o artigo em certo ponto: 
«O caso das estradas-de-ferro não se orientou 

diversamente. 
Qual o problema? As estradas-de-ferro 

estavam em péssima condição: via permanente 
deplorável, material rodante mal conservado, e 
administração de Coronéis.» 

Contra a parte final, Senhor Presidente, 
levanto meu protesto. 

Foi um Coronel – Mendonça Lima – quem 
realizou o sonho da eletrificação da Central do  
Brasil; foi um Coronel quem iniciou no País a  
Diesel-eletrificação, antes que ela tomasse  
impulso nos Estados Unidos e países mais 
adiantados. 

Outro Coronel, êsse morto. – Souza  
Gomes – deu corpo definitivo à Diesel eletrificação, 
comprando cento e vinte locomotivas Diesel  
nos Estados Unidos. Êsse mesmo Coronel atendeu 
ao clamor da cidade da Rio de Janeiro, ao ad- 
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quirir trezentos carros para os subúrbios desta cidade. 
Foi também um coronel, o Coronel Zamith, que, nas 
Estradas-de-Ferro Bragança e Goiás, arrancou, de um 
material exausto, o máximo de rendimento, para dar 
àquelas populações um meio de obter algo em troca 
do seu trabalho. O Coronel Marinho Lutz, na Estrada-
de-Ferro Noroeste do Brasil, iniciou, e quase concluiu, 
as variantes que dariam sentido econômico à ferrovia, 
que lhe dariam as características técnicas necessárias 
ao cumprimento da sua grande finalidade política e 
econômica. Êsse mesmo Coronel construiu aquela 
monumental obra sôbre o Rio Paraguai, a ponte que 
liga os dois extremos da Estrada-de-Ferro Noroeste 
do Brasil. 

Poderia, aqui, enumerar o esfôrço titânico 
dêsses coronéis, hoje desprezados e a quem se 
reputa descalabro de que não têm culpa. 

Nos primeiros dias da Revolução de 1930, era 
o Coronel Lima Câmara quem daria disciplina e 
sentido econômico à Estrada-de-Ferro Central do 
Brasil. Haveria de ser o Coronel Dorival de Brito, 
quem corrigir a uma das mais tristes, corruptas, e 
venais administrações que já houve na Rêde 
Paraná-Santa Catarina, dando prova do que se pode 
fazer com trabalho paciente, minucioso, de cada dia 
e de tôdas as horas. 

Senhor Presidente, pertenço a uma geração de 
homens que, embora vestindo farda, são 
eminentemente civilistas, aos quais horroriza tôda e 
qualquer forma, seja a que título fôr, de Govêrno Militar, 
de Ditadura Militar ou para-Militar, como a que 
atualmente desgraça o Brasil. Se, formado 
polìticamente à sombra do histórico partido Republicano 
Federalista do qual o Partido Libertador é hoje o 
herdeiro, se inspirado nas tradições liberais do imortal 
Gaspar da Silveira Martins, não admito, não aceito 
qualquer forma de prepotência militar e contra ela, 
 

mesmo me insurjo, não posso, contudo, também 
admitir que ao militar seja negado aquelas 
qualidades inerentes a qualquer cidadão de um país 
livre e democrata como é o Brasil. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – Com 
muito prazer. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Faz V. Exa. 
elogios aos Coronéis que dirigiram a Central do 
Brasil; e eu, que tive contato diário com um  
dêsses administradores durante a última guerra, 
quando dirigia o Pôrto do Rio de Janeiro, peço a V. 
Exa. inclua na lista dêsses servidores que tanto 
fizeram pela nossa maior ferrovia, o nome de um 
major, o então Major Napoleão Alencastro 
Guimarães. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Muito bem! 
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 

Agradecido a Vossa Excelência. 
Senhor Presidente, vim à tribuna 

principalmente, para tomar a defesa daqueles 
camaradas que não podem mais se defender.  
Minha administração aí está, para quem quiser 
examinar. 

Declararia nulos todos os exames da 
Administração; declararia nulas tôdas as aprovações 
do Presidente da República, para que fôssem 
reexaminadas do comêço ao fim, por quem 
desejasse e como quisesse, principalmente pelos 
que suponho meus inimigos ou adversários. 

O SR. NEVES DA ROCHA: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – Com 
todo o prazer. 

O SR. NEVES DA ROCHA: – Velho ferroviário, 
secundo as palavras do eminente Senador Francisco Gal- 
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lotti com referência à pessoa de Vossa Excelência. 
Na época em que o nobre colega superintendia a 
Estrada-de-Ferro Central do Brasil estava eu à frente 
da Estrada-de-Ferro Nazaré. Em visita às estradas-
de-ferro do Sul do País, a fim de saber o que suas 
administrações vinham realizando, também estive na 
Central do Brasil. Certifiquei-me, então, dos 
extraordinários serviços que o eminente colega 
desenvolvia naquela ferrovia. Secundo, repito, as 
palavras do nobre representante de Santa Catarina. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Agradeço a Vossa Excelência. 

Senhor Presidente, é grande injustiça a 
acusação; sequer poderíamos nós, em revide, 
atribuir às administrações civis os descalabros da 
Estrada-de-Ferro Central do Brasil. Os governos não 
lhes facultavam os recursos de que precisava; não 
lhes davam as tabelas de frete que as mercadorias 
poderiam pagar. 

Recordo-me de que, enquanto o preço do litro 
de leite para chegar à Capital, era aumentado de 
quatro e cinco vêzes, o frete que pagava, a pretexto 
de se defender o povo, não recebia acréscimo de um 
real. O gado que se transportava de 1.200 
quilômetros, passava de trezentos cruzeiros para 
cinco mil cruzeiros por cabeça e permanecia o 
mesmo frete. Quer dizer a proporção então de vinte 
por cento do custo passava a ser quase quantia 
desprezível correspondendo a um ou dois por cento. 

Como obter dessas administrações resultados 
razoáveis? 

Civis e Militares que tiveram sob sua 
responsabilidade a administração da E.F.C.B. quer 
seus nomes se projetassem ou não na vida nacional 
constituíram na sua generalidade motivo de orgulho 
e de satisfação para os brasileiros. Lidando com 
condições adversas conseguiriam realizar com parcos 
 

recursos algo de útil para seus concidadãos, 
sujeitando-se a críticas injustas que iam desde a 
acusações de incompetência, como no caso, até às 
mais graves, atingindo o último bem a que não se 
pode causar dano, pois é quase irreparável, o da 
honra pessoal! 

Senhor Presidente, é principalmente pelos 
mortos, pelos camaradas que não podem se 
defender, que não dispõem mais de uma tribuna – a 
não ser a saudade, a memória de seus esforços, a 
amizade, a lealdade, o seu patriotismo sem jaça que 
estou desempenhando êste mandato, constrangido 
por ter de me opor a uma figura, por todos os 
sentidos respeitáveis como o Professor Eugênio 
Gudin. 

Estou certo de que terá sido um lapso; e que 
não se furtará a fazer a justiça que merecem os que 
serviram, sobretudo, ao Brasil. 

É só, Senhor Presidente. (Muito bem. Muito 
bem. Palmas). 

Durante o discurso do Senhor Alencastro 
Guimarães, o Senhor Freitas Cavalcanti deixa a 
cadeira da presidência, que é assumida pelo Senhor 
Victorino Freire. 

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

Tem a palavra o nobre Senador Argemiro de 
Figueiredo, segundo orador inscrito. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Senhor Presidente, irei ocupar-me de assunto que 
reputo da máxima importância para a vida atual e 
econômica do Brasil. 

Já estava inscrito para falar e já redigira o meu 
discurso quando tive conhecimento, pelos jornais, de 
que o Exmo. Senhor Presidente da República estava 
tomando providências seríssimas contra a elevação 
assustadora do nível de vida. 
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Ainda que, nesta oportunidade, me congratule 
com o Chefe da Nação pela atitude assumida, não 
julgo inoportunas as palavras que passo a ler para 
Vossa Excelência, Senhor Presidente, e para os 
meus companheiros do Senado da República. 

No meu último discurso pronunciado nesta 
Casa, cheguei a dizer do meu propósito em continuar 
analisando a situação econômico-financeira dêste 
País. Não o farei, Senhor Presidente, com a 
veleidade de imprimir novos rumos à vida nacional. 
Sou dos homens que conhecem as suas próprias 
fôrças. E se porventura me permitissem uma auto-
biografia, eu teria de me definir e qualificar na classe 
dos que mais erram, com a intenção de acertar. Isso 
vale dizer que se aninham nas profundezas de minha 
alma o espírito público, o sentimento da justiça e o 
bom senso, aliás tão necessário no ambiente 
conturbado da vida brasileira. Afirmei no outro 
discurso que me impressionava mais, nesta hora, a 
inexistência de rumos seguros e definidos no ângulo 
do pensamento brasileiro. A Nação toma-se de 
intranqüilidade, sob o impacto do agravamento 
crescente de problemas vitais. É certo, sem dúvida, 
que constituimos apenas um setor da crise 
generalizada que avassala quase tôdas as nações 
do Universo. Todos sabem, por outro lado, que 
padecemos de males velhos e crônicos que se 
acumularam nos ombros da geração atual, como 
legado desprezível, sem titular nem beneficiário. 

Ninguém poderá fugir, entretanto, ao desafio 
das circunstâncias. Ao contingente dos ônus  
e responsabilidades que estão impondo ao  
Govêrno e ao povo uma ação heróica, segura  
e constante de salvação pública. Em dezenas  
de apelos ao Govêrno e aos partidos, avancei  
em conclamar, da Bancada oposicionista, o 
patriotismo de todos os brasileiros no sentido de 
 

se instaurar no País uma política de alta 
compreensão cívica e mútua colaboração. Sem a 
competição mesquinha dos cargos – mas sob a 
inspiração patriótica do dever comum. Nesse plano 
altaneiro e nobre não há lugar para discriminações 
partidárias. O sentimento da Pátria inspira a 
unificação do pensamento brasileiro. A causa é de 
todos. Os que pensam sobreviver e usufruir dos 
destroços de uma catástrofe social não escaparão 
também à voragem do aniquilamento. 

Ainda nesse propósito, Senhor Presidente, sou 
dos que pensam na imperiosa necessidade de um 
trabalho de elite, rápido, preciso e seguro, no sentido 
de se imprimir o curso definitivo da vida nacional. É 
mister definir a posição do Estado no terreno 
econômico. As atividades econômicas em face do 
Estado. Os rumos do Govêrno face aos problemas 
nacionais. Os deveres do povo ante o impacto da 
crise. Tudo precisa clareza e precisão sem temores 
injustificáveis. Sem melindres desarrazoados. Sem 
omissões criminosas. Sem ódios dissolventes. Sem 
pensamentos subalternos. Sem especulações 
aviltantes. As controvérsias tribunícias aumentam a 
confusão e a desordem espiritual. É preciso o 
caminho certo. A rota que nos conduza ao bem-estar 
comum. Reúnam-se, em mesa redonda, os homens 
de capacidade técnica e objetiva. Venham de onde 
estiverem. Confio nos destinos do Brasil, mas não é 
possível tardar na solução dos seus graves 
problemas. O desespêro do povo começa e eclodir. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Vossa 
Excelência permite um aparte? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Com 
prazer. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Parece-me  
que há pouco, V. Exa. se referiu ao congelamento 
dos preços determinado pelo Govêrno Fe- 
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deral. Em dois anos, pronunciei dois discursos nesta 
Casa, focalizando essa necessidade. Aliás, desejaria 
o congelamento total, não só dos preços de 
mercadorias, como de salários e vencimentos. 
Conversando certa feita com o ex-Ministro José 
Maria Alkmim, disse-me S. Exa. que essa era 
medida drástica, ao que respondi: Para grandes 
males, grandes remédios! Agora, o Govêrno resolveu 
adotar essa providência, que já poderia ser efetiva 
há dois anos. Se o Govêrno assim procedesse, não 
estaríamos nessa situação. Agora êle está 
acertando, adotando medida que será salutar, a  
fim de que não se eleve mais o nível do custo da 
vida. O discurso de V. Exa. é muito justo e oportuno, 
porque julgo profundamente séria e grave essa 
elevação sem cabimento, desproporcional, do custo 
da vida. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Agradeço o aparte de V. Exa., que vem, ilustrar o 
meu modesto discurso. 

Exauriu-se a paciência. A democracia está 
desafiada. Se ela não reagir com a energia e a 
vitalidade de que é capaz, teremos de assistir,  
não os funerais do Brasil, que é imortal, mas a  
morte do regime, que está condicionado à vida,  
à cultura, aos sentimentos e ao ideal de felicidade  
do povo. Impõe-se a todos nós uma ação técnica  
e eficaz. Para mim, o grande problema da hora  
é a elevação vertiginosa do custo de vida.  
Ninguém desconhece a gravidade do seu  
aspecto social. A fome não escolhe meios nem fins. 
O instinto e desespêro brutalizam a alma dos 
homens. 

Os órgãos de contrôle de preços falharam  
em suas finalidades. Transformaram-se em  
órgãos de acomodação. E às vêzes funcionam  
como instrumentos de encarecimento da  
vida. Deixarei à margem o caso do peixe em 
 

Pernambuco para citar o farelo de caroço de algodão 
da Paraíba. Neste Estado nordestino, açoitado pelas 
sêcas, a COAP autoriza a duplicação do preço 
daquele produto, que é hoje ali quase o único 
alimento dos rebanhos leiteiros. O resultado será 
fatalmente a elevação em 100% no preço do leite, 
que se tornará assim inacessível aos lares pobres. 
Melhor seria e será que o Govêrno extinga, de um 
golpe, êsses órgãos inúteis e até prejudiciais, e 
exerça o seu contrôle fazendo cumprir a lei que 
disciplina os crimes contra a economia popular. Se 
não bastar, que se abram os portos à livre 
penetração de produtos estrangeiros, indispensáveis 
à subsistência do povo. Seria uma solução de 
emergência e transitória. Uma solução imposta pela 
contingência da crise em defesa da comunidade. 
Uma repressão necessária à ganância dos 
especuladores. 

Longe de mim, Senhor Presidente, pregar uma 
política de desamparo às atividades construtivas da 
economia nacional. Ao contrário, desejo vê-las 
prósperas e felizes, enriquecendo-se e enriquecendo 
o País. Refiro-me, é certo, à crueldade dos 
gananciosos. Aos que prosperam cevando-se na 
desgraça do povo. A Nação é que precisa salvar-se. 
Salvar-se, por tôda as leis e todos os caminhos 
impostos pelas circunstâncias. Salvar-se para que se 
salvem com ela o Govêrno e a democracia. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Pois 
não. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Pratica V. 
Exa. ato de profilaxia social. Ninguém ignora, pois é 
axioma por todos conhecidos, que a fome é a mãe 
das revoluções. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – V. 
Exa. tem tôda a razão. 
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A liberdade e as instituições republicanas. A 
ordem social e a dignidade do ser humano. Solução 
de emergência, Senhor Presidente, porque a 
verdadeira, a definitiva, a certa, aquela que irá 
tranqüilizar o povo nesse ângulo doloroso da crise 
brasileira, enfeixa-se na prática intensiva e racional 
de uma política de produção; uma política que 
assegure a prosperidade do lavrador, da qual 
depende a prosperidade da Nação. Sobretudo, nesta 
hora, em que a agricultura de subsistência é precária 
e desorganizada, no sentido pessoal e material. Falta 
ao camponês tôda assistência do Poder Público. Falta 
o médico, falta o remédio, falta a escola, falta o 
financiamento, falta a máquina, falta o adubo, faltam 
os instrumentos e organismos próprios à segurança 
de uma retribuição compensadora dos seus esforços 
produtivos e patrióticos. Falta tudo, Senhor 
Presidente, porque até o estímulo profissional vai-se 
exaurindo na alma dos lavradores. A miséria que lhes 
bate à porta desvincula-os da terra querida. E  
êles emigram, menos em busca da felicidade, do  
que da própria sobrevivência. O êxodo das 
populações rurais não tem outra origem. Os campos 
se despovoam e as cidades se congestionam 
superlotadas de homens desajustados. E o que será 
de nós se prosseguir essa romaria fatídica? Quem 
conseguirá o milagre de manter estável a ordem 
social quando as indústrias e as fábricas fecharem  
as suas portas à falta de matéria prima? Quando 
minguarem ainda mais os recursos de subsistência  
do povo? Não sou, Senhor Presidente, dos que 
negam aos governos o mérito das boas intenções e 
até iniciativas felizes. Mas, vamos reconhecer e 
confessar que nesse ângulo fundamental da vida 
brasileira há desordem generalizada. A Nação  
perdeu a orientação e o rumo. As atividades agrícolas 
vão-se tornando inglórias e até indignas do ser hu- 
 

mano. A miséria mata a personalidade e a nobreza 
da vida. O atual Govêrno, cuja vontade de realizar 
realça-se altaneira, precisa sem tardança proceder a 
uma revisão nos métodos e processos vigentes da 
administração. Tudo no sentido de promover um 
amparo decisivo às atividades do campo. Os órgãos 
de financiamento do produtor subverteram as suas 
próprias finalidades. São hoje instrumentos de 
especulação usurária. Um comerciante, em poucos 
minutos desconta um título no Banco do Nordeste. 
Um agricultor encontra ali as portas fechadas pelo 
volume das exigências burocráticas. Enganam o 
Govêrno e enganam a Nação com os trabalhos bem 
urdidos na manha dos gabinetes. Mas, na verdade, 
só os grupos de técnicos e pseudos-técnicos falam 
bem de suas próprias iniciativas. O pequeno 
lavrador, Senhor Presidente, está e continuará 
desamparado enquanto não nos destinarmos a pôr 
têrmo à farsa dêsses organismos de crédito e 
instituirmos a rêde das cooperativas nacionais, 
articuladas ao Banco de Crédito Cooperativo que já 
funciona nesta Capital. Suprimam-se os 
estabelecimentos inúteis e se leve, pelas 
cooperativas, o financiamento ao pequeno lavrador. 

Por outro lado, a ajuda material e técnica. 
Leve-se à agricultura brasileira o influxo da 
civilização agrária que fêz a prosperidade de todos 
os povos. Forneçam-se os equipamentos agrícolas, 
pelo regime de emprestá-los, aos que não puderem 
adquiri-los, com os próprios recursos. Se é 
insuficiente ou cara a produção nacional, dêsses 
instrumentos não tema o Govêrno em liberar todos 
os ônus da importação e os adquira, pelo próprio 
Estado, para cedê-los aos camponeses. Faça-se 
essa revolução benéfica de métodos agrários. Talvez 
não se imponha o emprêgo das nossas precárias 
divisas. 
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O SR. PEDRO LUDOVICO: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Com 
muito prazer. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Ainda hoje, o 
Senhor Presidente da República afirmou-me haver 
ordenado principalmente ao Banco do Brasil, que 
facilitasse todos os créditos quer aos pequenos 
lavradores quer àqueles que, fazendo a lavoura em 
larga escala, dependem de créditos maiores. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Agradeço o aparte de Vossa Excelência. Sou 
daqueles que, pelas observações feitas nesses 
estabelecimentos de crédito, e a despeito da boa 
vontade do Presidente da República, não acreditem 
que S. Exa. conseguirá os fins desejados. Criados 
com o objetivo de ajudarem os lavradores, estão 
servindo, quase exclusivamente, como disse há 
pouco, de instrumento ou de órgãos de especulação. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Com 
todo o prazer. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Vossa Excelência fêz 
uma referência ao Banco do Nordeste. Não conheço 
bem a organização dêsse estabelecimento, mas, através 
de informações recebidas, tenho a impressão de que é 
hoje, um banco de descontos; trabalha na base de 
banco particular. V. Exa. citou os agricultores, mas há, 
também, os pequenos industriais do Nordeste, que 
precisam ser amparados, pois lutam com muita 
dificuldade, e lentidão que, naturalmente, prejudicam as 
indústrias. É preciso, e acredito possível, uma 
modificação no sistema de operações do Banco. Dizem 
os Diretores – tenho conversado com alguns – que não 
podem afastar-se das normas estatutárias. Ora, o Ban- 
 

co do Nordeste do Brasil foi criado para ajudar, para 
incrementar não só as atividades agrícolas,  
mas também as indústriais das quais muito 
necessitamos. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Agradeço o aparte de Vossa Excelência. Estamos de 
pleno acôrdo. É exatamente dêsse ponto que estou 
tratando. O Banco do Nordeste do Brasil, fundado 
para amparar a Agricultura... 

O SR. RUY CARNEIRO: – O nome está 
dizendo. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – ...está 
– V. Exa. o reconhece – transformado em 
estabelecimento de especulação mercantil. Se fôsse 
cumprida a disposição da Constituição que 
determina a criação de estabelecimento bancário 
com o fim específico e exclusivo de ajudar a 
agricultura, não nos encontraríamos na situação em 
que estamos. Para tanto se criou o Banco do 
Nordeste; mas na realidade, está com os objetivos 
absolutamente modificados. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Acredito que o 
discurso de V. Exa., tão brilhante e de tanto 
conteúdo... 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Obrigado a Vossa Excelência. 

O SR. RUY CARNEIRO: – ...repercutirá  
no espírito do Sr. Presidente da República, com 
reflexos no do Senhor Ministro da Fazenda, e, 
possìvelmente operar-se-á modificação no Banco do 
Nordeste do Brasil a fim de que possa servir  
aos nordestinos, não sòmente no que se refere  
à agricultura, mas também no tocante à  
indústria. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permita Deus assim suceda. 

 



– 863 – 
 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Concedo a permissão com todo o prazer. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Nos 
Estatutos do Banco do Nordeste do Brasil há 
dispositivo que lhe manda auxiliar principalmente a 
lavoura. O Banco, porém, prefere fazer transações 
com o Comércio e a Indústria, porquanto são muito 
mais vantajosas, relegando a segundo plano os 
negócios com a lavoura. Esta, a verdade. Não sei se 
continua procedendo dessa forma; no entanto, posso 
afirmar que, no início do seu funcionamento, assim 
aconteceu, apesar das repetidas reclamações dos 
lavradores. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Muito 
obrigado a Vossa Excelência. O seu aparte é, na 
verdade resultante da observação de todos nós. 

A Rússia abriu os portos ao Brasil e se dispõe 
a incrementar as nessas fôrças econômicas  
pelo regime da troca de mercadorias. O mesmo se 
adote em relação aos fertilizantes e inseticidas. Os 
primeiros, os adubos, recuperando as terras fracas e 
lhes assegurando um teor de produtividade 
compensadora. Os últimos, defendendo a lavoura na 
incidência das pragas. Renovo, desta tribuna. 
Senhor Presidente, o apêlo que já dirigi, em outro 
discurso ao honrado Chefe da Nação. Convoque  
S. Exa. todos os Governadores de Estado e faça 
articular a União a tôdas as unidades federativas,  
e estas aos municípios no sentido de se imprimir  
o dinamismo necessário à recuperarão da lavoura 
nacional. Será um trabalho retaurador da vida  
rural do Brasil, sem criação de novos órgãos 
burocráticos e sem novos ônus para o Tesouro. 
Seriam apenas melhor encaminhados os recursos 
financeiros, mal distribuídos por organizações inú- 
 

teis. Teríamos um plano, um sistema imprimindo 
ordem, estímulo e riqueza à produção nacional. A 
vida teria de baixar no ângulo do seu custo, sem 
artifícios ou pressão governamental. 

Senhor Presidente, estamos quase 
inconscientemente estiolando as energias da Nação. 
A prosperidade e o progresso de um povo residem 
no bem-estar dos seus lavradores. E nós 
desamparamos o campo, desapercebidos de que 
essa política desvitaliza o próprio coração do Brasil. 
Vamos criar, dentro da Constituição, que veda os 
privilégios, o privilégio dos lavradores. Se o 
fizermos, teremos criado neste País o privilégio de 
uma nação forte, nos índices de sua riqueza 
material. Era o que tinha a dizer. (Muito bem; Muito 
bem. Palmas. O orador é cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Havendo necessidade 
de contar prazo para apresentação de emendas ao 
subanexo orçamentário, referente ao Ministério da 
Agricultura, a Mesa convoca sessão extraordinária 
para amanhã, às 10 horas. 

Para a respectiva Ordem do Dia serão dadas 
proposições que se acham com a instrução 
concluída. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Votação, em discussão única, do Projeto de Lei 

da Câmara nº 146, de 1958, que autoriza o Poder 
Executivo, a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o crédito 
especial de Cruzeiros 900.000.000,00 em três parcelas 
anuais e consecutivas de Cr$ 300.000.000 00 para a 
construção de uma refinaria de petróleo na cidade  
de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará, (em regime 
de urgência, nos têrmos do art. 156, § 3º do Regimento 
Interno em virtude do Requerimento nº 417, do 
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Senador Fernandes Távora e outros Senhores 
Senadores), tendo pareceres favoráveis (proferidos 
oralmente nas sessões de 13 e 17 do mês em curso) 
das Comissões de Finanças e Constituição e Justiça, 
e dependendo de pronunciamento das mesmas 
Comissões sôbre a emenda de Plenário. 

O SR. PRESIDENTE: – Vão ser lidos os 
pareceres das Comissões de Constituição e Justiça 
e de Finanças. 

São lidos os seguintes: 
 

PARECERES 
NS. 489 E 490, DE 1958 

 
Da Comissão de Justiça, sôbre emenda 

apresentada ao Projeto de Lei da Câmara, nº 146-
58, que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$ 
990.000.000,00 em três parcelas anuais e 
consecutivas de Cruzeiros 300.000.000,00, para a 
construção de uma refinaria de petróleo na cidade de 
Fortaleza, Capital do Estado do Ceará. 

 
Relator: Sr. Gaspar Velloso. 
Já emitimos parecer favorável, no aspecto 

jurídico-constitucional, sôbre o presente projeto, a 
cuja apreciação voltamos, nesta oportunidade, a  
fim de examinar a Emenda nº 1, apresentada  
em Plenário pelo eminente Senador Attílio  
Vivacqua. 

A emenda abre crédito igual ao do projeto, a 
fim de que seja instalada refinaria de petróleo no 
Município de Vitória, Capital do Estado do Espírito 
Santo. 

2. A emenda procede. Trata-se de projeto 
apresentado na Câmara dos Deputados, com 
emenda do Senado ampliando o crédito 
 

proposto e insuscetível, portanto, dos reparos de 
natureza constitucional concernentes à iniciativa. 

3. Mas, não fôra esta a hipótese, ainda assim 
ao Senado seria lícita a apresentação de tal emenda, 
atendendo à natureza mesma da matéria nela 
contida. Com efeito, a abertura de crédito, sem 
embargo da redação proposta, representa simples 
consectário do objetivo principal, de natureza 
indubitàvelmente econômica – a instalação de 
refinaria. Surge, realmente, em primeiro plano, a 
referência à abertura de crédito, no que, aliás, 
projeto e emenda se ajustam à redação tradicional 
adotada para proposições idênticas. A precedência 
é, todavia, meramente formal, em nada interferindo 
ou obscurecendo o propósito maior, o fim principal. 

4. Nada há do exposto, que objetar à 
aprovação da Emenda nº 1 no que toca ao seu 
aspecto jurídico-constitucional, incumbindo ao órgão 
técnico competente pronunciar-se no mérito. 

Sala das Comissões, em 19 de novembro de 
1958. – Lourival Fontes, Presidente. – Gaspar 
Velloso, Relator. – Ruy Carneiro. – Rui Palmeira. – 
Benedicto Valladares. – Daniel Krieger. – Argemiro 
de Figueiredo. – Attílio Vivacqua. 
 

Nº 490, de 1958 
 
Da Comissão de Finanças sôbre emenda 

apresentada ao Projeto de Lei da Câmara nº 146, de 
1958. 

 
Relator: Sr. Parsifal Barroso. 
Ao projeto em exame foi apresentada Emenda 

(nº 1), da lavra do eminente Senador Attílio 
Vivacqua, estendendo as providências constantes 
do art. 1º a Vitória, município da Capital do Estado 
do Espírito Santo. 
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Conforme declara a justificação da emenda, a 
Bacia do Rio Doce oferece auspiciosas condições para 
a prospecção do óleo, conforme estudos técnicos 
realizados pela própria Petrobrás. Além disso, as 
jazidas se localizam de maneira econômicamente útil, 
pois o escoamento de sua produção até à usina poderá 
fazer-se através de um sistema ferroviário capacitado a 
tanto. Vale ainda acrescentar que, após o refino, a 
distribuição do óleo encontrará o Pôrto de Vitória 
perfeitamente aparelhado. 

À semelhança do projeto, a matéria contida na 
emenda preserva a instituição político-legal do 
monopólio, harmonizando-se com o disposto na Lei 
nº 2.004, de 3 de outubro de 1953, inclusive no 
atinente à concessão de recursos para as iniciativas 
de tal natureza (lei citada, art. 28). 

Somos, ante o exposto, pela aprovação da 
Emenda nº 1. 

Sala das Comissões, 19 de novembro de 
1958. – Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – 
Parsifal Barroso, Relator. – Carlos Lindenberg. – Ary 
Vianna. – Júlio Leite. – Lameira Bittencourt. – 
Novaes Filho. – Juracy Magalhães. – Francisco 
Gallotti. – Lima Guimarães. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
emenda. 

O SR. FERNANDES TÁVORA (pela ordem) 
(*): – Senhor Presidente, a emenda apresentada 
pelo eminente colega Attílio Vivacqua, prejudica a 
marcha do projeto, já perfeitamente estudado na 
Câmara dos Deputados e que aguardava apenas 
oportunidade para ser aprovado pelo Senado. 

O próprio Senador Attílio Vivacqua, aliás, 
concordou em que fôsse a emenda transformada em 
projeto à parte, a fim de que a proposição seguisse 
sua tramitação. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

Pediria, por conseguinte, a Vossa Excelência 
fizesse voltar a matéria à Comissão de Finanças, a 
fim de que a emenda seja transformada em projeto à 
parte. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
emenda. 

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

Está aprovada. 
É a seguinte a emenda aprovada: 
 

EMENDA 
Nº 1 

 
Acrescente-se, onde convier, um artigo com a 

seguinte redação: 
Art. É o Poder Executivo igualmente 

autorizado a abrir pelo Ministério da Fazenda, na 
forma do artigo 1º desta lei, um crédito especial de 
Cr$ 900.000.000 00 (novecentos milhões de 
cruzeiros) para a instalação de uma refinaria de 
petróleo da capacidade mínima de 10.000 (dez mil) 
barris diários, no Município de Vitória, Estado do 
Espírito Santo». – Attílio Vivacqua. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto 
assim emendado. 

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

Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

Comissão de Redação: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 146, DE 1958 

 
(Nº 3.170-B, de 1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Fazenda, o crédito especial de 
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Cr$ 900.000.000,00 sem três parcelas anuais e 
consecutivas de 300.000.000,00, para a construção 
de uma refinaria de petróleo na cidade de Fortaleza, 
Capital do Estado do Ceará. 

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

a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o crédito 
especial de Cr$ 900.000.000.000,00 (novecentos 
milhões de cruzeiros), em 3 (três) parcelas anuais  
e consecutivas de Cr$ 300.000.000,00 (trezentos 
milhões de cruzeiros), para a instalação de  
uma refinaria da capacidade mínima de  
10.000 (dez mil) barris diários, na cidade  
de Fortaleza, Capital do Estado do  
Ceará. 

Art. 2º. Na conformidade do artigo 28 da Lei nº 
2.004, de 3 de outubro de 1953, a construção, 
instalação, operação e a administração da refinaria 
ficarão a cargo da Petróleo Brasileiro S.A. 
(Petrobrás). 

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

O SR. NOVAES FILHO: – Senhor Presidente, 
peço a palavra para declaração de voto. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Novaes Filho. 

O SR. NOVAES FILHO (para declaração  
de voto) (*): – Senhor Presidente, faz pouco tempo 
ocupei a tribuna a fim de defender para Pernambuco 
a instalação de uma refinaria de petróleo. Dei  
todos os motivos por que julgo assistir êsse  
pleno direito à velha e histórica cidade do Recife. 
Somos os maiores distribuidores dos artigos  
de petróleo no Nordeste; estamos ligados por ferro- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

vias a três Estados daquela região e a outros, por 
estradas de rodagem. 

Assim, Senhor Presidente, por todos os títulos, 
por ser Pernambuco um grande parque industrial, 
por ser de mais de quatro milhões de habitantes a 
sua população, não é possível vá a minha terra natal 
arcar com o ônus de trazer os produtos beneficiados 
de petróleo de outras regiões, quando é, no 
Nordeste, o maior consumidor. 

Por essa razão, votei contra o projeto. (Muito 
bem). 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 151, de 1958 que altera o Quadro da Secretaria 
do Tribunal Superior Eleitoral e dá outras 
providências (em regime de urgência, nos têrmos do 
art. 156, do § 3º do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 433, de 1958, do Sr. Victorino 
Freire e outros Senhores Senadores, aprovado na 
sessão de 17 do mês em curso), dependendo de 
pronunciamento das Comissões de Constituição e 
Justiça, de Serviço Público Civil e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido o parecer 

da Comissão de Constituição e Justiça. 
É lido o seguinte: 

 
PARECER 

Nº 491, DE 1958 
 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 
o Projeto de Lei da Câmara, nº 151, de 1958. – que 
altera o Quadro da Secretaria do Tribunal Superior 
Eleitoral e dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Lima Guimarães. 
Originário de mensagem do Poder Judiciário,  

o presente projeto altera o Quadro da Secretaria  
do Tribunal Superior Eleitoral, na for- 
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ma das tabelas que acompanham a proposição (art. 
1º); extingue dois cargos (artigo 3º); dá nova 
organização à carreira de Taquígrafo (art. 4º); 
estabelece nova denominação para alguns cargos 
isolados (art. 5º); cria funções gratificadas (artigo 
6º); fixa normas para o primeiro provimento dos 
cargos criados (art. 7º); atribui competência ao 
presidente do Tribunal para a apostiIa dos títulos 
dos atuais servidores, abrangidos pelas novas 
disposições (art. 8º); determina atribuição aos 
Oficiais Judiciários (art. 9º) e dá outras 
providências, inclusive fixando as gratificações a 
que fazem jus os juízes do Tribunal Superior, dos 
Tribunais Regionais, do Procurador Geral e dos 
Procuradores Regionais, bem como a gratificação 
de representação dos Presidentes dos aludidos 
órgãos da Justiça. 

O projeto, como ficou dito, decorre  
de solicitação do Presidente do Tribunal, 
colocando-se, destarte, em harmonia com o 
disposto no art. 97, inciso II, «in fine», da 
Constituição Federal. 

Somos, face ao exposto, por sua  
aprovação. 

Sala das Comissões, 19 de novembro  
de 1958. – Lourival Fontes, Presidente. –  
Lima Guimarães, Relator. – Rui Palmeira. – 
Gilberto Marinho. – Jorge Maynard. – Attílio 
Vivacqua. – Gaspar Velloso. – Daniel  
Krieger. – Argemiro de Figueiredo. – Ruy 
Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE: – Solicito o  
parecer da Comissão de Serviço Público Civil.  
Dou a palavra ao Sr. Ary Vianna para relatar a 
matéria. 

O SR. ARY VIANNA (lê o seguinte parecer): – 
O projeto em estudo dá nova organização ao Quadro 
da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral e os seus 
 

têrmos, em linhas gerais, decorrem de Mensagem do 
Presidente do aludido Pretório. 

2. O quadro em aprêço foi fixado pela Lei nº 
486, de 1948, sucessivamente alterada pelas Leis 
ns. 867, de 1949; 1.914, de 1953 e 2.488, de 1955, 
tendo sofrido com relação ao projeto as seguintes 
principais alterações: 

1 – reclassifica os padrões de vencimentos de 
algumas categorias funcionais, adequando-os de 
maneira geral, aos atribuídos aos servidores da 
Secretaria da Câmara dos Deputados, à semelhança 
do que ocorre com os outros tribunais superiores; 

2 – cria 22 (vinte e dois) cargos isolados de 
provimento efetivo e relacionados no art. 2º e na 
tabela anexa respectiva; 

3 – extingue 1 (um) cargo de Zelador e 1 (um) 
de Contador; 

4 – cria 1 (um) cargo de Taquígrafo-Revisor e 
2 (dois) cargos de Taquígrafos-Redator, aumentando 
em uma letra os demais cargos de Taquígrafos; 

5 – Altera a denominação de alguns cargos 
(Redator de Debate e Redator de Boletim Eleitoral 
para respectivamente, Redator Assistente e Redator) 
melhorando-lhes os padrões de vencimentos; 

6 – cria uma (1) função gratificada de Chefe de 
Seção, símbolo FG-3, e transforma, alterando-lhes os 
símbolos as funções de Secretário do Presidente e 
Secretário do Diretor Geral em Auxiliar de Gabinete do 
Presidente e Auxiliar de Gabinete do Diretor Geral; 

7 – estabelece critérios para o primeiro 
provimento dos cargos criados; 

8 – reclassifica os cargos das carreiras de 
Oficial e Auxiliar Judiciários, atribuindo-lhes novos 
padrões; 

9) – fixa em Cr$ 18.000,00 (dezoito mil 
cruzeiros) os vencimentos do Símbolo PJ-8; 

10 – determina o «quantum» das gratificações 
dos juízes do Tribunal Superior e dos Tribunais 
  



– 868 – 
 
Regionais Eleitorais (600,00 e Cruzeiros 400,00, 
respectivamente, por sessão), assim como a 
gratificação de representação dos Presidentes dos 
aludidos órgãos. 

3. O projeto – já está dito – originou-se de 
proposta do próprio Tribunal Superior Eleitoral que 
julgou indispensáveis aos seus serviços as medidas 
sugeridas. Quanto à criação de 25 (vinte e cinco) 
novos cargos, o parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados  
se refere ao Ofício nº 298-57, do Tribunal Superior, e 
encaminhando àquele órgão técnico, no qual se 
esclarece que os mencionados cargos foram  
criados para o aproveitamento de funcionários 
requisitados. Êstes, cujos serviços foram reputados 
indispensáveis, (teriam de voltar às suas  
repartições de origem, que os solicitaram, não fôra a  
medida adotada como solução para a  
dificuldade. 

4. Justificada, dessa forma, a conveniência da 
medida e tendo em vista o exercício da iniciativa 
pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos têrmos do art. 
97, II, da Constituição Federal, opinamos pela 
aprovação do projeto. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o Sr. 
Mathias Olympio, para relatar o projeto em nome dá 
Comissão de Finanças. 

O SR. MATHIAS OLYMPIO (lê o seguinte 
parecer): – A proposição em exame introduz 
modificações no Quadro da Secretaria do Tribunal 
Superior Eleitoral, substituindo-o pelas tabelas 
anexas. 

Com o criar alguns cargos, extinguir  
outros, modificar a denominação de outros  
tantos, dar novo escalonamento a algumas  
carreiras, com melhoria, inclusive, dos 
 

vencimentos dos ocupantes do respectivos cargos, 
além de outras providências, o projeto 
consubstancia providências solicitadas, em sua mor 
parte, pelo próprio Tribunal, tendo em vista as 
necessidades de seus serviços auxiliares. 

Daí decorreram, lògicamente, responsabilidades 
de ordem financeira, prevendo-se a abertura de crédito 
especial da ordem de Cruzeiros 4.800.000 00 (quatro 
milhões e oitocentos mil cruzeiros) para atender às 
despesas no corrente exercício. 

A Comissão de Finanças, tendo em vista as 
razões acima apresentadas, nada opõe à aprovação 
do projeto. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

projeto queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

Sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 151, DE 1958 

 
(Nº 2.346-B, de 1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Altera o Quadro da Secretaria do Tribunal 

Superior Eleitoral e dá outras providências. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O quadro da Secretaria do  

Tribunal Superior Eleitoral, criado pela Lei nº  
486, de 14 de novembro de 1948, e alterado  
pelas Leis ns. 867, de 15 de outubro 
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de 1949, 1.814, de 14 de fevereiro de 1953, e 2.488, 
de 16 de maio de 1955 fica substituído pelas tabelas 
que acompanham a presente lei. 

Art. 2º São criados os seguintes cargos 
isolados de provimento efetivo; 1 (um) – Redator 
Principal, símbolo PJ-7; 2 (dois) – Assessor 
Administrativo, símbolo PJ-7; 2 (dois) – Redator-
Revisor, padrão M; 1 (um) – Bibliotecário-Auxiliar 
padrão M; 1 (um) Protocolista-Auxiliar, padrão K; 1 
(um) – Arquivista-Auxiliar, Padrão K; 1 (um) 
Almoxarife-Auxiliar, padrão K; 1 (um) Eletricista-
Auxiliar, padrão K; 5 (cinco) – Guarda-Eleitoral, 
padrão J; 2 (dois) Ascessorista, darão I; e 5 (cinco) – 
Servente, padrão H. 

Art. 3º São extintos, quando vagarem, os 
seguintes cargos: 1 (um) – Contador, símbolo PJ-8, e 
1 (um) – Zelador, padrão N. 

Art. 4º A carreira de Taquígrafo passa a ter a 
seguinte estrutura: 2 (dois) – Taquígrafo N; 2 (dois) – 
Taquígrafo O; 2 (dois) – Taquígrafo-Redator PJ-8 e 1 
(um) – Taquígrafo-Revisor PJ-7. 

Art. 5º Os atuais cargos isolados de Redator 
de Debate e Redator de Boletim Eleitoral a 
denominar-se: Redator Assistente e Redator, 
respectivamente. 

Art. 6º São criadas as funções gratificadas de: 1 
(um) Chefe de Seção, símbolo FG-3; 1 (um) Auxiliar 
de Gabinete do Presidente, símbolo FG-7; e 1 (um) 
Auxiliar de Gabinete do Diretor-Geral símbolo FG-8, 
ficando extintas as de Secretário do Presidente e 
Secretário do Diretor-Geral, símbolo FG-3. 

Art. 7º No primeiro provimento dos cargos 
criados, observar-se-ão, ainda, as seguintes normas: 

a) a inclusão dos Oficiais Judiciários, nas 
novas classes da carreira, obedecerá ao 
escalonamento atual do Quadro e à colocação dos 
funcionários, por antigüidade, dentro de cada classe; 

b) as vagas resultantes de nomeação de 
Oficiais Judiciários para outros cargos serão providas 
por promoção de ocupantes das classes inferiores, 
dispensada a exigência do interstício, até a 
normalização da carreira com a inclusão dos 
Auxiliares, nos têrmos do art. 2º da Lei número 
1.814, de 14 de fevereiro de 1953; 

c) as vagas verificadas na carreira de Auxiliar 
Judiciário serão preenchidas mediante concurso a 
ser realizado pelo Tribunal e a que concorrerão os 
interinos, os extranumerários e os requesitados em 
exercício na Secretaria; 

d) nos novos cargos isolados, criados por lei, 
serão aproveitados os servidores efetivos que vêm 
desempenhando as respectivas atribuições na 
Secretaria do Tribunal; 

e) serão extintas, em obediência ao disposto 
no art. 8º da Lei nº 1.814, de 14 de fevereiro de 
1953, as funções de extranumerários que se 
vagarem em virtude do aproveitamento de seus 
acupantes nos cargos criados por esta lei. 

Art. 8º Compete ao Presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral apostilar os títulos dos atuais 
servidores de acôrdo com a nova situação resultante 
desta lei e das tabelas anexas. 
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Art. 9º Os ocupantes das classes da carreira 
de Oficial Judiciário executarão, também, serviços de 
dactilografia. 

Art. 10. É revogada a última parte do art. 2º da 
Lei nº 486, de 14 de novembro de 1948. 

Art. 11. Os vencimentos dos cargos 
correspondentes ao símbolo PJ obedecerão à 
equivalência prevista na Lei nº 2.745, de 12 de 
março de 1956, sendo acrescidos, para o cargo de 
Diretor-Geral, da diferença entre os valores os 
símbolos PJ-1 e PJ-2. 

Parágrafo único. Os vencimentos do símbolo 
PJ-8 corresponderão a Cr$ 18.000,00 (dezoito mil 
cruzeiros). 

Art. 12. As gratificações dos membros dos 
órgãos do serviço eleitoral, a que se refere o art. 193, 
alíneas «a», «b», «c» e «d», do Código Eleitoral, 
serão pagas na seguinte base: 

a) aos juízes do Tribunal Superior Eleitoral 
Cr$ 600,00 (seiscentos cruzeiros) por sessão; 

b) aos juízes dos Tribunais Regionais, Cr$ 
400,00 (quatrocentos cruzeiros) por sessão; 

c) ao Procurador-Geral, Cruzeiros  
600,00 (seiscentos cruzeiros) 
 

por sessão do Tribunal Superior Eleitoral; 
d) aos Procuradores Regionais, Cr$ 400,00 

(quatrocentos cruzeiros) por sessão do Tribunal 
Regional junto ao qual oficiem. 

Art. 13. A gratificação de representação do 
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral e dos 
Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais 
(Código Eleitoral art. 193, § 1º, e Lei número 1.814, 
de 14 de fevereiro de 1953, art. 6º) será 
respectivamente, de Cruzeiros 24.000,00 (vinte 
quatro mil cruzeiros) e Cr$ 12.000,00 (doze mil 
cruzeiros) anuais. 

Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a 
abrir ao Poder Judiciário – Justiça Eleitoral – Tribunal 
Superior Eleitoral, o crédito especial de 
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil 
cruzeiros) para as despesas decorrentes da presente 
lei, no corrente exercício. 

Art. 15. Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Câmara dos Deputados, em de novembro de 
1958. – Ranieri Mazzulli. – José Bonifácio. – 
Mendonça Braga. 

 
TABELAS A QUE SE REFERE ESTA LEI 

 
I – Cargos isolados de provimento em Comissão 

 
 

Número 
de 

Cargos 
 

CARGO 
Símbolo 
Padrão 
Classe 

   
1 Diretor Geral....................................................................................................................... PJ-0 
2 Diretor de Serviço............................................................................................................... PJ-2 
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II – Cargos isolados de provimento efetivo 
 

Número 
de 

Cargos 
CARGO 

Símbolo 
Padrão 
Classe 

   
1  Auditor Fiscal..............................................................................................  PJ-2 
2  Assessor Administrativo.............................................................................  PJ-7 
1  Redator Principal........................................................................................  PJ-7 
2  Redator Assistente.....................................................................................  PJ-8 
1  Redator.......................................................................................................  O 
2  Redator-Revisor..........................................................................................  M 
1  Bibliotecário................................................................................................  N 
1  Bibliotecário Auxiliar...................................................................................  M 
1  Zelador (*)...................................................................................................  N 
1  Contador (*)................................................................................................  PJ-8 
1  Arquivista....................................................................................................  O 
1  Arquivista Auxiliar.......................................................................................  K 
1  Almoxarife...................................................................................................  L 
1  Almoxarife Auxiliar......................................................................................  K 
1  Protocolista.................................................................................................  L 
1  Protocolista Auxiliar....................................................................................  K 
1  Porteiro.......................................................................................................  M 
5  Auxiliar de Portaria.....................................................................................  L 
9  Contínuo.....................................................................................................  J 

15  Servente.....................................................................................................  H 
1  Eletricista....................................................................................................  L 
1  Eletricista Auxiliar.......................................................................................  K 
2  Motorista.....................................................................................................  L 
2  Ajudante Motorista......................................................................................  K 
5  Guarda Eleitoral..........................................................................................  J 
2  Ascensorista...............................................................................................  I 

     
 

III – Cargos de Carreira 
 

Número 
de 

Cargos 
CARREIRA 

Símbolo 
Padrão 
Classe 

   
3  Oficial Judiciário..........................................................................................  PJ-8 
3  Oficial Judiciário..........................................................................................  O 
4  Oficial Judiciário..........................................................................................  N 
5  Oficial Judiciário..........................................................................................  M 
6  Oficial Judiciário..........................................................................................  L 
6  Oficial Judiciário..........................................................................................  K 
6  Auxiliar Judiciário........................................................................................  J 
8  Auxiliar Judiciário........................................................................................  I 
1  Taquígrafo-Revisor.....................................................................................  PJ-7 
2  Taquígrafo-Redator....................................................................................  PJ-8 
2  Taquígrafo..................................................................................................  O 
2  Taquígrafo..................................................................................................  N 
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IV – Funções gratificadas 
 

Número 
de 

Cargos 
CARGO 

Símbolo 
Padrão 
Classe 

   
8  Chefe de Seção..........................................................................................  FG-3 
1  Auxiliar do Gabinete do Presidente............................................................  FG-7 
1  Auxiliar do Gabinete do Diretor-Geral.........................................................  FG-8 

     
 
(*) Extinto quando vagar 
 

Votação, em discussão única, (com 
apreciação preliminar da constitucionalidade, nos 
têrmos do art. 133 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei da Câmara nº 31, de 1958, que 
regula a situação dos servidores civis e militares 
candidatos a cargos eletivos ou diplomados para 
o exercício de mandato legislativo federal, tendo 
Pareceres das Comissões de: Constituição e 
Justiça: (224, de 1958) – pela constitucionalidade 
e (434, de 1958) – reconsiderando parecer 
anterior, considera inconstitucional o projeto e em 
consequência tôdas as Emendas a êle 
apresentadas; Serviço Público Civil 225, de 1958) 
– favorável, com a Emenda que oferece, sob nº 1-
C; e Segurança Nacional (226, de 1958), 
favorável ao projeto e à Emenda nº 1-C, e 
oferecendo as de ns. 2-C e 3-C. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
requerimento que vai ser lido. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 446, DE 1958 

 
Atendendo a que hoje, às 15 horas, deverá 

comparecer ao Senado o Diretor-Geral do Departamento 
 

Administrativo do Serviço Público a fim de fazer 
perante a Comissão de Serviço Público Civil uma 
exposição sôbre o projeto de Classificação dos 
cargos do funcionalismo civil do Poder Executivo, e 
estabelece os vencimentos correspondentes; 

Atendendo a que a matéria, pela sua 
relevância e atualidade, desperta nesta Casa o maior 
interêsse sendo, pois, natural que os Senhores 
Senadores queiram assistir à referida exposição; 

Atendendo a que o Projeto de Lei da Câmara 
nº 31, de 1958, constante da Ordem do Dia, envolve 
assunto também de alta importância, que deve 
suscitar atento estudo do Plenário, requeiro, nos 
têrmos do art. 155, letra b, do Regimento Interno, 
seja adiada a votação dêsse projeto, a fim de ser 
feita no dia 21 do corrente. 

Sala das Sessões, em 19 de novembro de 
1958. – Mem de Sá. 

O SR. PRESIDENTE: – Em obediência ao 
voto do Plenário retiro o projeto da Ordem do Dia 
para inclui-lo na de 21 do corrente mês. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da  

Câmara nº 100, de 1958, que altera o art. 28 da  
Lei nº 2.657, de 1 de dezembro de 1955, que  
regula as promoções dos Oficiais do Exército 
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(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 (ns.  
477 a 479, de 1958) das Comissões: de 
Constituição e Justiça de Segurança Nacional; e 
de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 100, DE 1958 

 
(Nº 666-B, de 1955, na Câmara dos Deputados) 

 
Altera o art. 28 da Lei nº 2.657, de 1 de 

dezembro de 1955, que regula as promoções dos 
Oficiais do Exército. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O art. 28 da Lei nº 2.657, de 1 de 

dezembro de 1955, passa a ter a seguinte redação: 
Art. 28. Os Oficiais do Exército 

pertencentes ao Magistério Militar terão gradual 
acesso na Reserva até o pôsto de coronel, 
conforme o tempo de serviço, sendo-lhes 
assegurada promoção aos postos de major, 
tenente-coronel e coronel, quando contarem 15 
(quinze), 20 (vinte) e 25 (vinte e cinco) anos de 
serviço, e respeitados os tempos de interstício 
fixados nesta lei». 

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

O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a matéria da 
Ordem do Dia, tenho comunicação a fazer à Casa. 

Atendendo a pedido formulado pessoalmente 
pelo Sr. Deputado Brasílio Machado Neto, Vice-
Presidente da Comissão Mista incumbida de sugerir 
medidas legislativas que regulem a organização 
político-administrativa, legislativa e judiciária da 
futura Capital da República, a Mesa designa o Sr. 
Senador Lima Guimarães para substituir, naquela 
Comissão, o Sr. Senador Cunha Mello, que se acha 
ausente do País. 

Tem a palavra o nobre Senador Attílio 
Vivacqua, primeiro orador inscrito para a 
oportunidade. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA (*): – Senhor 
Presidente, o Senado ouviu, com a maior atenção o 
notável discurso do nobre Senador Argemiro de 
Figueiredo sôbre o custo da vida. 

Nada teríamos a acrescentar às considerações 
de S. Exa. eis que, na verdade, estamos penetrando 
na faixa da fome. Já não mais se trata de subnutrição; 
é a miséria escondida, é a miséria envergonhada, na 
maioria dos lares. Neste País, que deveria ter o 
destino de Canaan, o contraste é dos mais 
dramáticos, dos mais desesperadores. 

Hoje, o flagelo do encarecimento da vida 
atingiu todos os recantos do País. Não existe mais 
oásis de vida barata. 

Neste ponto as grandes metrópoles  
que dispõem de Imprensa, Rádio e Televisão,  
são menos atingidas pela carestia. Sòmente 
aparece aos olhos do Govêrno as situações  
do cenário urbano, assim mesmo de modo 
deficiente e imperfeito. Os áulicos do Govêrno e 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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seus Dips aí estão para mascarar as realidades 
dramáticas. 

Reconheço, Sr. Presidente, no Chefe da 
Nação como no seu Ministro da Fazenda, a maior 
preocupação em dar solução a êsse problema; 
todavia, o Govêrno acha-se circunscrito a pontos de 
vista doutrinários, a orientações que sacrificam um 
programa de emergência, um programa que minore 
o encarecimento da vida no Brasil. 

As declarações com que o Senhor Presidente 
da República se dirigiu, hoje, à Nação, encerram, 
realmente, propósitos e afirmações que não 
desejamos receber com negativismo. Nesta hora, 
quando o País enfrenta dificuldades das mais 
profundas, não devemos fazer côro com os 
pessimistas. Meios e possibilidades há-os para 
superar a crise; mas dentro das concepções 
econômicas que dominam o Govêrno no campo 
monetário, na esfera do crédito, no âmbito cambial, 
não nos esperançam aquelas soluções urgentes de 
que tanto precisamos. 

O ilustre Senador Argemiro de Figueiredo, ao 
criticar o Banco do Nordeste, instituição com 
objetivos claros, definidos, no sentido de dar 
assistência financeira àquela região, dentro de 
programa muito explícito, e muito animador, de 
financiamento rural, focalizou uma mentalidade 
administrativa, sobretudo, bancária, das mais 
ruinosas para nossa terra. 

Nossos técnicos, nossos especialistas, em 
geral, embora senhores de notável erudição, assim 
também grande parte, se não a quase totalidade dos 
dirigentes da vida econômica do País, sejam dos 
Ministérios, sejam das autarquias, cada vez mais se 
distanciam da realidade brasileira. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Muito 
bem. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – A êles falta a 
sensibilidade das nossas coisas. 

Infelizmente há um divórcio entre a 
mentalidade dos homens que dirigem o 
intervencionalismo estatal e o quadro de sofrimento e 
de penúria de nossa gente e, em suma, o quadro das 
realidades trágicas de nosso povo. 

Temos nas cúpulas administrativas, 
parlamentares, viveiros de inteligência e de cultura, 
mas desprovidos de sensibilidade e experiência  
no tocante a estas realidades, que se esbatem na 
tela imensa, variada e complexa do continente 
brasileiro. 

São inteligências capazes de encarar, por 
exemplo, os grandes problemas da siderurgia, da 
eletrificação, da mineração etc., mas, indiferentes ou 
alheias às particularidades, dificuldades e detalhes 
que formam a estrutura da vida no interior, que 
compõem o drama do homem do campo, 
abandonado e esquecido, dos habitantes, dos 
povoados e cidades da hinterlândia. Não deixo de 
reconhecer que encontramos nessa cúpula, valores 
objetivos que, todavia, formam exceção ou não 
podem vencer a inércia e o negativismo da 
burocracia e a resistência dos grupos econômicos 
interessados. 

O SR. NOVAES FILHO: – O depoimento de V. 
Exa. é verdadeiro, embora melancólico. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – O aparte do 
nobre colega, o ilustre Senador Novaes Filho, 
deveria desvanecer-me pelo apoio honroso às 
minhas palavras, mas externa pessimismo. 

Ainda é tempo, Senhor Presidente, de revisão 
das mentalidades. Ainda, há poucos dias, tomei 
contato com ilustres membros do Conselho de 
Abastecimento, e tive oportunidade de ser informado 
sôbre os seus importantes estudos e projetos,  
muitos dos quais, uma vez executados, iriam 
concorrer para remediar ou solucionar problemas  
do abastecimento. Enquanto, porém, dominarem  
os corifeus da nossa política financeira, 
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influenciada pelos interêsses dos grupos internos e 
externos não se encontrará o caminho das soluções. 
O Brasil quer avançar, precisa avançar, para 
sobreviver e crescer. Depara, porém, a cada 
instante, com uma coorte de negativistas, ingênuos 
ou calculados, que lhe fecham o sinal. Cabe ao 
Presidente assumir o contrôle dos dispositivos de 
orientação e aplicação da política financeira, 
manejados intencionalmente ou inabilmente pelas 
mãos de doutrinadores e técnicos. 

Em relação ao crédito, por exemplo, a 
Carteira Industrial e Agrícola do Banco do Brasil 
pode servir de modêlo – modêlo teórico e 
doutrinário – para organização de qualquer banco, 
tal o enunciado de favores e de assistência que ali 
temos. O que vemos na prática, porém, é a 
máquina cada vez mais comprimindo as fôrças e 
as energias espontâneas do próprio País, 
aumentando a aflição ao aflito. 

Em todos êsses departamentos de crédito 
encontramos exímios fabricantes de sapatinhos de 
chinesa para o gigante que é o Brasil, ansioso por 
caminhar, por crescer. 

A questão do crédito é das mais graves, 
porque está assumindo aspecto não só moral 
como social. Com a restrição de crédito, a má 
distribuição, o burocratismo e, sobretudo, a 
mentalidade que aludi e muito bem focalizada pelo 
ilustre Senador Argemiro de Figueiredo, o que se 
está implantando no Brasil é o mais tremendo, o 
mais ruinoso, o mais criminoso sistema agiotário 
do mundo. 

A coletividade é impotente; e impotente porque 
nossa coletividade econômica é, sobretudo, tecida 
de pequenas emprêsas agrícolas, industriais e 
comerciais, a vicejarem em tôrno das grandes 
emprêsas, também comerciais, industriais e, 
sobretudo, bancárias. Sem defesa, sem espírito de 
consciência comum, não pode organizar-se 
 

por resistir à máquina poderosa, dissolvente, 
esmagadora daqueles que, por circunstâncias, 
detêm enormes massas de dinheiro. 

Ninguém ignora, há hoje, no Brasil, vultosas 
fortunas nacionais e alienígenas, e que, quando 
todos os campos sedutores da usura os de Xangai, 
da Indo-China, da África do Norte, do Oriente 
Próximo, se fecharam, por determinados fatôres – 
mudança de regime e insegurança – o nosso País 
tornou-se o paraíso de todos êsses usufrutuários. À 
sombra da doutrina de que estamos em regime 
inflacionário prosperam tôdas essas fôrças obscuras 
e antieconômicas, que hoje dominam a vida da 
Nação. 

O Sr. Presidente da República deu-nos, hoje, 
alguma esperança, quando afirmou haver autorizado 
a expansão do crédito em benefício dos pequenos 
agricultores. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Com muito 
prazer. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – A providência do 
Senhor Presidente da República foi das mais 
acertadas, sobretudo porque os pequenos 
agricultores não têm tido o amparo que seria de 
desejar. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Estou de pleno 
acôrdo em que foi das promessas mais acertadas. 
Resta a execução. 

O SR. NOVAES FILHO: – Que se torne 
realidade. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Para sua 
concretização, vão opor-se – e já nos advertiu o 
ilustre representante da Paraíba, Senador Argemiro 
de Figueiredo – tôdas as resistências. Cada órgão 
oficial de crédito será uma bastilha; e a providência 
preconizada pelo Chefe da Nação, com tão boas 
intenções, esbarrará nesses óbices. 
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Se não forem tomadas medidas enérgicas, se 
Sua Excelência não fizer valer sua autoridade, se 
passar a atender às reclamações dos não 
beneficiados, nada feito. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite V. Exa. 
outro aparte? 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Com muito 
prazer. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Vossa Excelência 
tem tôda a razão. O Regulamento da Carteira de 
Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil, 
reformado em 1952, determina, em um de seus 
dispositivos, que o pequeno agricultor terá o amparo 
da Carteira, através de um empréstimo que 
denominou de fundiário, cujo objetivo é proporcionar 
a aquisição da propriedade; entretanto, acredite 
Vossa Excelência, mercê da existência dessa norma 
desde 1952 até hoje não se contam, sequer, trinta 
dêsses empréstimos fundiários. Posso citar o caso 
da Bahia, que só obteve um. Pemitiu-se ao pequeno 
agricultor a aquisição da propriedade por um prazo 
até 15 anos, mas, em verdade, a disposição não está 
sendo executada. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – O depoimento 
de V. Exa. confirma de forma melancólica nossos 
receios. 

São, portanto, dobradas as razões para que o 
Senhor Presidente da República dê atenção ao apêlo 
do Senado, manifestado não apenas pelas minhas 
palavras, mas também pela de colegas ilustres, no 
sentido de fazer cumprir com absoluto rigor, essa 
providência. 

Não podemos, porém, ficar adstrito ao crédito 
agrário. Na estrutura econômica do País, não 
podemos deixar de considerar tôdas as suas  
rêdes, todos os seus órgãos. Nós, que temos, 
sobretudo, um sistema de crédito no interior 
articulado com o Comércio, não podemos, nesta 
hora, cercear-lhe o crédito. Então, ao Comércio, ór- 
 

gão intermediário, como tem de ser, cumpre 
conceder o crédito bancário para às atividades, 
assim como às pequenas indústrias – tudo dentro 
do princípio da seleção, que não contém nenhum 
segrêdo, apenas depende do critério das 
autoridades bancárias. É preciso, no entanto, 
sejam essas determinações feitas com disposição 
do seu rigoroso cumprimento, e, ao mesmo tempo, 
haja outra seleção, a dos aplicadores e executores 
da providência, a começar pela alta Administração, 
seguida de todos aquêles que, nos órgãos 
bancários, vão contratar e orientar os 
empréstimos. 

Dada a concentração de autoridade nas 
mãos das direções do Banco do Brasil e de 
outros estabelecimentos de crédito, há falta de 
liberdade para aquêles gerentes que têm 
capacidade de iniciativa e de realização. Ficam, 
assim, possuídos, de temor, ao tomarem as 
providências que, de acôrdo com as condições e 
circunstâncias do meio, poderiam adotar. Então, 
para evitar censuras, desviar-se de penas 
impostas pela direção superior, omitem-se, 
invocando a lei. Impõe-se portanto, a mudança de 
mentalidade bancária que acabamos de 
assinalar. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Pois não. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – É apenas para 

auxiliar V. Exa. com a experiência que tenho do 
assunto, sobretudo pelo que me é dado ouvir e 
observar no interior da Bahia. Há, ainda, no 
Regulamento da Carteira de Crédito Agrícola, 
dispositivo interessantíssimo: nos municípios  
onde não existir agência da Carteira de Crédito 
Agrícola do Banco do Brasil, esta instalará escritório, 
com o fim de proporcionar financiamentos de  
entre-safra diretamente ao produtor. Até ho- 
  



– 877 – 
 
je, o Banco do Brasil não criou nenhum escritório, em 
qualquer dêsses municípios. 

O SR. NOVAES FILHO: – É um regulamento 
excelente, mas sem execução. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Está, assim, o 
Govêrno habilitado através dos informações, dados e 
depoimentos dos mais autorizados, exercer a missão 
que lhe cumpre no sentido das suas próprias 
intenções. 

Sr. Presidente, outro aspecto poderia ser 
fixado; e, num ponto, eu estaria em desacôrdo com o 
eminente Senador Argemiro de Figueiredo – as 
importações de gêneros alimentícios, para atender 
às necessidades do País. 

Julgo, – dentro dos próprios quadros 
estatísticos – que dispomos, no Brasil, de gêneros 
alimentícios suficientes para nos abastecer; o de que 
precisamos é de transporte, de créditos e medidas 
complementares. 

Sou partidário das importações, mas do 
próprio interior brasileiro. Receio muito que 
providências dessa natureza provoquem o desânimo 
dos lavradores, já tão sensíveis às vicissitudes 
emergentes. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Preconizo as importações como medida de 
emergência, onde não haja disponibilidade de bens 
suficientes para atenderem às necessidades do 
povo. 

Nesse ponto, V. Exa. tem a razão. Há o 
problema conexo de transporte. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – É exato. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Ainda 

hoje, tive informação do Governador de meu Estado. 
Em certos municípios da Paraíba, atingidos pelo 
flagelo das sêcas, vende-se a cuia de feijão por 
trezentos cruzeiros. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – É incrível! 
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Não é que 

escasseiem, faltem alimentos. Há, sim, má 
distribuição das mercadorias, por falta de viaturas, de 
rodovias, e não podemos aguardar a expansão ou a 
remodelação das vias de transporte. Podemos, 
porém, adotar providências de emergências. 
Devemos enfrentar, inclusive, o transporte 
ferroviário, que deveria passar por reforma imediata, 
principalmente no que tange às tarifas. 

Há pouco, o nobre Senador Alencastro 
Guimarães, recordava, quando à frente da Central do 
Brasil, não permitirem qualquer aumento de frete, no 
tocante a gêneros alimentícios, de primeira 
necessidade. 

Não podemos encarar o problema apenas do 
aspecto contabilista ou financeiro das emprêsas, mas 
do ponto de vista da situação excepcional que 
atravessamos. Permito-me ir mais longe. Se dispomos 
de uma rêde de transportes seria o caso de 
subvencionarmos as emprêsas privadas a fim de que 
atendam não apenas a determinadas zonas 
produtoras, como também tornem os fretes mais 
acessíveis. Considero essa providência mais 
aconselhável do que promovermos a importação de 
gêneros alimentícios, sem estudo acurado, o que 
custará também sacrifício ao País. Teríamos que dar, 
nesse caso, subsídio sob a forma de vantagens 
comerciais. Chegará, certamente, momento tão trágico 
que teremos necessidade de pensar na importação; 
mas não estamos em tempo, ainda, com os recursos 
de que dispomos, de adotar providências heróicas? 

Devemos pensar que temos um grande 
hinterland um Brasil com enormes dimensões. Falta-
nos precisamente ordem administrativa, 
coordenação, embora haja leis de que se forra o 
Govêrno. 

 



– 878 – 
 

Costuma-se acusar o Congresso da falta de 
providências legislativas. Não! Dispomos de muitas leis, 
de leis excessivas. Podemos até repetir o pensamento 
de Cícero: «Muitas leis, péssima República». 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Tem tôda a razão 
Vossa Excelência. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – O que 
devemos fazer, Senhor Presidente, para evitar 
abusos governamentais, é modificar, revogar 
algumas das leis autorizativas, delegações de poder. 

Nada falta ao Govêrno para agir e resolver. 
Reconhecemos que o Govêrno encontrou 

heranças difíceis, avultando entre elas, a crise do 
café, cujos reflexos posso sentir amargamente e de 
modo tão arruinoso em meu Estado natal. Não 
chegou a hora dos pensamentos catastróficos. E o 
Senhor Juscelino Kubitschek não os tem, e poderá 
com a energia, dinamismo e visão de que é 
possuidor, enfrentar essa tremenda vicissitude. Para 
isto terá de mudar de concepções, de métodos, e, 
portanto, de homens e de equipes, a fim de libertar-
se dos economistas e financistas que vivem a 
desacreditar o Brasil, a desmoralizá-lo no exterior, 
com doutrinas monetárias e deflacionistas. 

Segundo as declarações Presidenciais, serão 
adotados como base para as medidas de 
congelamento de preços, os correspondentes à 
média do mês de outubro. Ora, êsses preços 
subiram fantàsticamente ante a expectativa do 
salário-mínimo, do aumento de impostos e das 
providências de restrição de crédito preconizadas no 
Plano de Estabilização Monetária. 

Mantidos êsses preços, estará inevitàvelmente 
agravada a subsistência da população. 

Embora para muitos sejam  
tidas como provocadas as agitações  
populares de quebra-quebra, verifica- 
 

das em alguns Estados, não se pode esconder a 
gravidade dêsses movimentos. 

As provocações nesse sentido traduzem um 
clima perigoso, propício às convulsões sociais. Além 
disto, cabe ter em conta o ambiente de receio e de 
intranqüilidade, criado pelos episódios denominados 
crise da Aeronáutica. 

Adotemos medidas de caráter econômico e 
financeiro, prontas e heróicas, como reclamam o 
momento e a nossa contingência. 

Precisamos sentir o Brasil como êle é, dentro 
de tôda a sua complexidade, dentro de suas próprias 
contradições – um País singular econômicamente, 
geogràficamente. 

Especialmente, sob o aspecto econômico, é 
uma Nação cujos problemas devem ser 
examinados à luz da observação de nosso meio, 
com verdadeiro espírito telúrico e humano; enfim, 
à luz das doutrinas indígenas, baseadas no 
quadro de sofrimento, no quadro de 
necessidades, no quadro real de nossa terra e de 
nossa gente. 

Lerei, Senhor Presidente, para o Senado, 
telegrama com que me distinguiu a Associação 
Comercial do Estado de V. Exa. – o Maranhão: 

Diz o seguinte: 
«Classes produtoras dêste Estado louvam a 

patriótica atitude do eminente patrício, combatendo 
restrição de crédito bancário, que representaria 
colapso das atividades agrícolas, comerciais e 
industriais do País, principalmente nos abandonados 
Estados do Norte e do Nordeste. Atenciosas 
saudações. – a) Francisco Guimarães Souza, 
Presidente da Federação do Comércio. – Haroldo 
Cavalcanti, Presidente da Federação da Indústria. – 
Eduardo Aboud, Presidente da Associação 
Comercial». 
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Senhor Presidente, a manifestação dessas 
prestigiosas entidades de classe representa a voz 
daquela região, diante de problema tão grave, qual 
seja da restrição de crédito, de que acabamos de 
tratar. (Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo a 
tratar, vou encerrar a sessão. Designo para a 
extraordinária de amanhã, às dez horas, a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Votação, em discussão única, ao Projeto 

de Lei da Câmara número 131, de 1956, que 
assegura ao aluno de grau médio gratuidade  
de matrícula por motivo de falecimento de pai  
ou responsável, tendo I – Sôbre projeto: – da 
Comissão de Constituição e Justiça (nº 1.195, de 
1956), pela constitucionalidade: – da Comissão de 
Educacão e Cultura (nº 1.196, de 1956), favorável, 
com modificações; – da Comissão de Finanças  
(nº 23, de 1957), favorável. II – Sôbre as  
emendas: – da Comissão de Constituição e  
Justiça (nº 384, de 1958), favorável à de nº 1, nos 
 

têrmos da subemenda que oferece; – da Comissão 
de Educação e Cultura: nº 1.196, de 1956, 
oferecendo a de número 1-C; nº 385, de 1958 
favorável à subemenda da Comissão de 
Constituição e Justiça e contrário à Emenda nº 2; – 
da Comissão de Finanças: nº 23, de 1957, 
oferecendo subemenda à Emenda 1-C; nº 386, de 
1957 favorável à subemenda da Comissão de 
Constituição e Justiça à Emenda número 1-C e 
contrário à Emenda nº 2. 

2 – Primeira discussão do Projeto de Lei do 
Senado nº 36, de 1957, que acrescenta um 
parágrafo ao artigo 9º da Lei nº 605, de 5 de janeiro 
de 1959, que dispõe sôbre o repouso semanal 
remunerado e o pagamento de salário nos dias 
feriados civis e religiosos, tendo Pareceres, sob 
números 404 a 406, de 1958, respectivamente, das 
Comissões – de Constituição e Justiça, favorável; – 
de Legislação Social, contrário; e – de Economia, 
contrário. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 16 horas e 15 

minutos. 
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Mourão Vieira. 
Prisco dos Santos. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Waldemar Santos. 
Mathias Olympio. 
Leônidas Mello. 
Onofre Gomes. 
Parsifal Barroso. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
Argemiro de Figueiredo. 
Apolônio Salles. 
Novaes Filho. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Juracy Magalhães. 
Lima Teixeira. 
Carlos Lindenberg. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Moreira Filho. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Alencastro Guimarães. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 

Lino de Mattos. 
Moura Andrade. 
Domingos Vellasco. 
Coimbra Bueno. 
Pedro Ludovico. 
Mário Motta. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Othon Mäder. 
Gaspar Velloso. 
Alô Guimarães. 
Gomes de Oliveira. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. – (55). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de  

presença acusa o comparecimento de 55 Srs. 
Senadores. 

Havendo número legal, está aberta a sessão. 
Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Quarto Secretário, servindo  

de 2º, procede à leitura da Ata da sessão  
anterior que, posta em discussão, é sem debate 
aprovada. 

O Sr. Terceiro Secretário, servindo de 1º, dá 
conta do seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Mensagem 

 
Do Sr. Presidente da República, nº 449, 

acusando e agradecendo o recebimento da de nº 
554, desta Casa do Congresso. 
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Ofício 
 
Do Sr. Presidente do Tribunal Superior 

Eleitoral, nos seguintes têrmos: 
 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 
 
Rio de Janeiro, D.F., 19 de novembro de 1958. 
PRO: 
Senhor Presidente: 
De acôrdo com a Resolução nº 6.084, de 30 

de outubro último, tenho a honra de solicitar a Vossa 
Excelência, as necessárias providências no sentido 
de que seja efetuada, no Anexo Orçamentário da 
Justiça Eleitoral para o exercício de 1959, a emenda 
junta, destinada a proporcionar ao Tribunal Regional 
Eleitoral do Pará os recursos necessários ao 
pagamento dos aluguéis do prédio em que se acha 
instalado. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a 
Vossa Excelência os meus protestos de elevada 
estima e consideração. – F. Rocha Lagoa, 
Presidente. 
 

PODER JUDICIÁRIO 
 

EMENDA 
 
Despesas Ordinárias. 
Verba 1.0.00 – Custeio.  
Consignação 1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
Subconsignação 1.5.12 – Aluguel ou 

arrendamento de imóveis; foros e despesas de 
condomínio. 

04 – Justiça Eleitoral.  
Onde se lê : 
02 – Tribunais Regionais Eleitorais. 
02.11 – Pará – Cr$ 180.000,00.  
Leia-se: 
02 – Tribunais Regionais Eleitorais. 
02.11 – Pará – Cr$ 600.000,00. 

Justificação 
 
Ante a iminência de desabamento do prédio 

onde se achava instalado o T.R.E. do Pará, tornou-
se necessária a imediata mudança para outro local, o 
que só foi possível com o aluguel de imóvel por Cr$ 
50.000,00 mensais. Em conseqüência, a dotação 
anteriormente prevista deverá ser retificada, a fim de 
que, proporcionados os recursos indispensáveis, 
possa aquêle órgão da Justiça Eleitoral fazer face 
aos seus compromissos. 

À Comissão de Finanças. 
 

PARECER 
Nº 492, DE 1958 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara dos Deputados nº 143, de 1958, que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1959 (Subanexo 4-15 – 
Ministério da Fazenda). 

 
Relator: Sr. Júlio Leite. 
O Projeto de Lei da Câmara, ora em estudo 

nesta Comissão, referente ao Subanexo do 
Ministério da Fazenda para o exercício financeiro de 
1959, fixa a despesa do referido órgão do Executivo 
em Cruzeiros 22.519.055.049,00. 

Cotejando-se a mencionada importância para 
o exercício com a despesa autorizada para, o 
exercício em curso – Cr$ 21.979.173.340,00, 
verifica-se que a margem de crescimento – Cr$ 
536.635.909,00 (2,43%) – é acentuadamente  
menor do que a verificada entre a proposta 
consignada no projeto para o presente exercício – 
Cruzeiros 21.868.118.640,00 – e a despêsa 
autorizada para o de 1957 – Cruzeiros 
19.806.823.660,00 – que, em números absolutos e 
percentuais, ascende, respectivamente a Cruzeiros 
2.061.294.980,00 e 10,41%. O que equivale a dizer 
que a diferença percentual baixou nos períodos, 
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focalizados de 10,41% para 2,43%, acusando, 
portanto, uma diferença relativa para menos de 
7,98%. 

No decorrer desta rápida análise indicaremos 
qual a causa dessa relativa diminuição do ritmo de 
crescimento da despesa do Ministério em exame. 

A distribuição dos recursos consignados ao 
Ministério da Fazenda se processa através de duas 
grandes ordens de despesas específicas. 

Na primeira delas – Encargos Gerais da União 
– tais recursos aparecem no documento 
orçamentário através das Verbas Transferências, 
Desenvolvimento Econômico, Social e Participações 
Financeiras e Amortizações da Dívida Pública. 

Trata-se do provimento de obrigações 
assumidas pelos vários Ministérios e órgãos 
integrantes do esquema administrativo federal por 
cuja exação responde, em última análise, o Tesouro 
Nacional. 

Na segunda – Despesas Administrativas – 
predominam os gastos de custeio e investimentos, 
sendo que naquela rubrica as despesas com pessoal 
e material representam cêrca de 90,00% do total das 
Despesas Ordinárias. 
 

ENCARGOS GERAIS 
 
Despesas Ordinárias – O Ministério da 

Fazenda, porém, ainda continua a desempenhar, 
dentro da estruturação dinâmica da administração 
pública federal, quase que predominantemente a 
função de administrador da receita e de distribuidor 
dos recursos atribuídos no documento orçamentário 
à totalidade dos órgãos que integram a contextura 
dessa estruturação. A sua incursão fora das linhas 
tradicionais descritas, data de pouco tempo. E isso 
mesmo se verificou graças aos reflexos em nossa 
vida das modificações estruturais sofridas pela 
economia de quase todos os povos, provocadas 
pelos efeitos das últimas conflagrações mundiais. 

Temos, por exemplo, a CACEX, órgão com 
importantes funções no mecanismo econômico do 
Govêrno, atuando quer na seleção das trocas no 
comércio exterior, quer na supervisão do 
contingentamento. Não se acha, entretanto, 
enquadrada nas linhas internas da estrutura estática 
do Ministério. 

Outro aspecto que também corrobora a nossa 
assertiva é o fato das atividades específicas do 
órgão em estudo absorverem apenas 20% da verba 
total do Ministério. Os 80% restantes constam do 
anexo para atenderem ao pagamento de despesas 
feitas por outras unidades administrativas. É o 
Ministério funcionando quase cem por cento como 
simples Tesouro do Estado (V. Quadro número 1, 
anexo). 
 

TRANSFERÊNCIAS 
 
Além dos recursos originários dos Dispositivos 

Constitucionais, todos êles vinculados a um objetivo 
predeterminado, compreende ainda esta verba as 
dotações inscritas através das consignações 
Inativos, Pensionistas, Juros da Divida Pública e 
Transferências Diversas. 

Dispositivos Constitucionais – A falta de 
continuidade administrativa, tal a insistência com que 
vem se repetindo, calou bem fundo no espírito do 
homem público brasileiro que julgou encontrar no 
recurso de vinculações de determinadas cotas da 
Receita Pública o remédio ideal para conjurar os 
perigos dêsse hiato administrativo. 

O próprio legislador constituinte não ficou 
indene à magia dessa terapêutica. E a partir de 16 
de julho de 1934 as vinculações de rendas passaram 
a figurar no corpo da Constituição Federal. 

Os constituintes de 1946, então, acharam que o 
melhor seria ampliar essas vinculações. Assim é que 
para assegurar um trabalho sistemático de  
valorização do Vale do Amazonas votaram o art. 199, 
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que atribui 3% das Rendas Tributárias da União à 
realização dêsse empreendimento. 

Ao mesmo tempo voltaram-se os constituintes 
para os graves problemas do Nordeste brasileiro e 
vincularam mais 3% do capítulo da Renda 
mencionada para defesa contra os efeitos das sêcas. 
(Artigo 198). E no Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (art. 29) contemplou a 
região integrada no Vale do São Francisco com mais 
1% dessa mesma renda tributária. 

Isso, no mínimo, afetou a concepção de 
planejamento no seu intrínseco sentido de unidade, 
de conjunto. 

Examinemos alguns dos setores dessas 
vinculações, ou sejam partes das dotações 
destinadas à recuperação da vida social e 
econômica das populações que vivem no chamado 
Polígono das Sêcas e as cotas atribuídas aos 
Municípios brasileiros. (Constituição Federal, art. 
198, Lei nº 1.649, de 19-7-1952 e Decreto nº 33.643, 
de 24-8-1953, e art. 15 da Constituição Federal, 
respectivamente). 

O orçamento do ano em curso consigna a 
importância de Cruzeiros 2.451.919.860,00 para 
satisfazer a exigência constitucional (art. 16, § 4º) em 
relação aos municípios. Para o próximo exercício 
financeiro o projeto de lei de meios inscreve, para o 
mesmo fim, a parcela de ,Cr$ 2.701.817.000.000,00, 
admitindo, portanto, um aumento percentual de 
9,74%. O dispositivo em aprêço é impositivo. A cota a 
ser atribuída não pode deixar de corresponder à taxa 
fixada em relação ao comportamento da categoria 
tributária gravada (10% do Impôsto de Renda), cujo 
rendimento vem ininterruptamente crescendo. Daí ser 
normal o crescimento da cota que beneficia as infra-
estruturas do esquema político brasileiro. 

No que se refere, porém, aos recursos 
destinados a depósito no Banco do Nordeste do 
Brasil S. A. e ao Fundo de Obras e Socorros 
 

de Emergências, na proporção estabelecida pela 
legislação vigente, (Leis ns. 1.004, de 24-12-1949 e 
1.649, de 19-7-1955), ou seja, de 1% das Rendas 
Tributárias da União, cabendo 0,80% ao primeiro e 
0,20% ao segundo, já não se nos afiguram exatas as 
contrapartidas fixadas. Senão vejamos: 

A arrecadação dêsse capítulo da Receita 
Geral da União para 1959, está previste, em 
Cruzeiros 118.874.232.000,00 e isso sem se 
computar, é claro, os créditos em perspectiva, 
provenientes das alterações dos Impostos de Renda, 
Consumo e Sêlo, ora em fase de tramitação final na 
outra Casa do Congresso. 

Na base do montante oficialmente previsto 
para o capítulo em exame, a cota para atender ao 
depósito no Banco do Nordeste do Brasil S. A. ao 
Fundo de Obras e Socorros de Emergência, deveria 
ser fixada em Cr$ 1.188.742.320,00 e não em Cr$ 
729.343.000,00, como o fêz o projeto de lei de meios 
atribuindo dêste total 583.474.000,00 Cruzeiros para 
o Banco do Nordeste e Cr$ 145.869.000,00 ao 
Fundo de Obras e Socorro de Emergência. 

Nestas condições, cabendo ao Banco do 
Nordeste a cota de 0,80% e ao Fundo a de 0,20% 
deveria o projeto consignar as dotações Cruzeiros 
950.993.856,00 como depósito do primeiro e Cr$ 
237.748.464,00 para o segundo. 

Como se vê, trata-se de um simples êrro de 
cálculo que nesta oportunidade devemos retificar 
através de emenda apropriada que apresentaremos 
no final desta análise. 

Inativos e Pensionistas – As dotações fixadas 
para atender as despesas com os inativos e com os 
pensionistas foram aumentadas na proporção de 
33,70% e 30,59%, respectivamente, em relação às 
importâncias previstas para o exercício de 1958. 

O orçamento vigente consignou a quantia  
de Cr$ 1.840.000.000,00 para pagamento de inativos 
e Cruzeiros 1.020.000.000,00 para fazer 
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face às despesas com os pensionistas. Tendo o 
projeto de orçamento para 1959 fixado em Cruzeiros 
2.460.000.000,00 para os inativos e Cr$ 
1.332.000.000,00 para os pensionistas admitiu 
aumentos, respectivamente, de 620.000.000,00 de 
Cruzeiros e Cr$ 312.000.000,00 para uma e outra 
classe de dependentes do Tesouro. 

Trata-se, aliás, de fato normal decorrente da 
inevitável mutação dos quadros da administração 
federal. 

Juros da Divida Pública – A lei baixada com o 
objetivo de reestruturar o Serviço da Dívida Interna 
Fundada – Lei nº 2.977, de 28 de novembro de 1952 
– além de imediatamente autorizar a elevação do 
quantitativo destinado a juros, procurou imprimir à 
administração dêsse serviço um ritmo de eficiente 
normalidade adotando, ao mesmo tempo, as 
seguintes medidas: 

a) instituiu a amortização gradual dos 
empréstimos públicos pelo resgate dos títulos, 
mesmo já emitidos, na data da lei; e 

b) agrupou-se em quatro classes, 
determinando ainda a sua substituição. 

Essa salutar inovação, ditada pela experiência 
do Executivo, haurida no trato do problema, não 
poderia ser mais feliz. Além disso, convém lembrar 
que os especialistas na matéria vinham de há muito 
insistindo na necessidade da efetivação dessa 
medida através de uma reforma substancial do 
Serviço em exame, especialmente na parte que diz 
respeito ao agrupamento das diversas categorias de 
títulos e na fixação dos prazos para resgates dos 
referidos papéis. 

O objetivo visado era, sobretudo, conseguir-se 
a restauração do crédito público interno, fundamente 
abalado, e a conseqüente valorização dos títulos do 
Govêrno. 

Aos estudiosos do assunto, bem  
como à administração financeira federal,  
é bom frisar, não era es- 
 

tranho o fato de que o Govêrno não contava, como 
ainda não conta, com o recurso clássico ao crédito 
público, para realização de obras e empreendimentos. 
É que não há mercado financeiro para tais papéis 
ante o descrédito a que atingiram êsses títulos. 

Transferências Diversas: – A verba 2 tem no 
capítulo em análise várias subconsignações de real 
importância. Em 1958 montou o total de sua dotação 
a Cruzeiros 2.245.772.000,00. O projeto para o 
exercício financeiro de 1959 o fixa em Cr$ 
2.995.930.000,00, admitindo um aumento de Cr$ 
750.158.000,00, que em dados percentuais, equivale 
a mais 33,40%. 

Esta consignação distribui-se através das 
seguintes subconsignações; e 

a) cota dos Estados, Municípios e Distrito 
Federal no impôsto único sôbre energia elétrica; 

b) produto da cobrança da dívida ativa dos 
adicionais criados pela Lei nº 1.474, de 26-11-1951, 
prorrogada pela Lei nº 2.973, de 26 de novembro de 
1956; 

c) integralização do capital da Petrobrás – Lei 
nº 2.975, de 27-11 de 1956; 

d) cota destinada a integrar o capital da 
Carteira de Colonização do Banco do Brasil S. A., 
ex-vi da Lei nº 2.308, de 19-6-1954. 
 

DESPESAS DE CAPITAL 
 
Desenvolvimento Econômico e Social – Esta 

verba foi sensivelmente reduzida no projeto de lei de 
orçamento para o exercício financeiro de 1959, fato 
êsse responsável pela queda do ritmo de 
crescimento das despesas do Ministério da Fazenda, 
conforme aludimos inicialmente (V. Quadro 3). 

A verba em estudo abrange duas importantes 
rubricas representadas pelo Fundo de 
Reaparelhamento Econômico instituído pela Lei nº 
2.973. de 26 de novembro de 1956 e pelo Fundo 
Federal de Eletrificação. 
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Para o exercício em curso a dotação do Fundo 
de Reaparelhamento Econômico foi fixada em 
Cruzeiros 6.200.000.000,00. O projeto de Lei de 
Meios para 1959 reduz esta consignação  
para Cruzeiros 3.956.962.000,00 um corte,  
portanto, de Cr$ 2.243.038.000,00 que em números 
relativos atinge a expressiva taxa de 63,66 para 
menos. 

A verba em estudo figuraria no próximo 
orçamento de 1959 muito mais reduzida não fôra os 
aumentos consignados nos itens da sua outra 
importante rubrica – Fundo Federal de Eletrificação. 

Fundo Federal de Eletrificação – Êste Fundo é 
constituído pelo esfôrço de recursos provenientes 
das seguintes fontes: 

1) cota da União no Impôsto único incidente 
sôbre energia (Lei nº 2.308, de 31 de agôsto de 
1954) ; 

2) 10% da taxa aduaneira criada pela Lei nº 
3.244, de 14 de agôsto de 1957. Até então também 
participavam da formação dêsse fundo as rendas 
provenientes da seguinte fonte a transferência de 
fundos para o exterior. A citada lei de reforma 
tarifária extinguiu êste último tributo e estabeleceu 
que do produto arrecadado da cobrança da taxa 
(5%) de despacho aduaneiro, 10% fôsse reservado 
para o Fundo de Eletrificação; 

3) 4% da arrecadação do Impôsto de 
Consumo sôbre energia elétrica. 

No presente exercício fixou-se em Cr$ 
418.283.000,00 o quantum correspondente à 
rentabilidade da cota da União no Impôsto único 
sôbre Energia Elétrica. Para 1959, o projeto sob 
análise atribui a essa cota a importância de 
Cruzeiros 473.875.000,00, um aumento, portanto, de 
Cr$ 55.592.000,00 ou seja de 11,70%. 

A percentagem de 10% sôbre a cobrança da 
Taxa Aduaneira no corrente exercício está  
estimada em Cr$ 320.183.400,00. O projeto  
ora em exame reduz esta previsão 
 

para Cr$ 300.000.000,00, provàvelmente tendo em 
vista as perspectivas do comércio exterior. 

Poderíamos nos estender sôbre as demais 
rubricas integrantes desta Verba. Mas se o 
fizéssemos, iríamos na certa incidir numa espécie de 
publicação de esfôrço, de vez que a intima relação 
guardada entre as rubricas em aprêço e os atraentes 
aspectos da Receita Pública da União impele 
inevitàvelmente o relator da parte tributária do 
orçamento nesta Casa a tecer considerações 
apropriadas sôbre o sentido político e econômico das 
categorias tributárias correlacionadas com as 
rubricas em foco. 
 

PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS 
 
A União quase sempre vem se antecipando no 

campo dos empreendimentos que ainda não 
oferecem atrativos às economias privadas ou quando 
a exploração econômica é de tal modo complexa e 
cheia de perigos e ainda quando tais economias 
inexistem ou se existem são débeis e rarefeitas. 

Daí a ação pioneira dos capitais públicos na 
exploração de vários setores da economia nacional. 

São inúmeras as emprêsas que nesses 
últimos tempos vêm recebendo do Tesouro Nacional 
os recursos de que tanto carecem para levar a bom 
têrmo os seus desígnios. 

Poderíamos citar entre muitas, e só para citar 
a maior, a Petróleo Brasileiro S. A. A lei que a criou, 
nº 2.004, de 3 de outubro de 1953, autorizou a União 
a integralizar a sua parte no capital da referida 
emprêsa, instituindo, para tanto, três fontes de renda: 

a) Impôsto de Importação sôbre veículos, 
automóveis em geral; 

b) Impôsto de consumo sôbre veículos em 
geral; 

c) Impôsto sôbre remessas de valores  
para o exterior, correspondente à importação de 
veículos, automóveis, suas peças e acessórios, 
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hoje extinto ex-vi da Lei nº 3.244, de 14 de agôsto de 
1957. 

Foi realmente bem inspirado o Govêrno em 
relação à política do petróleo. E os resultados já se 
fazem sentir de maneira positiva conforme frisa o 
Executivo em sua Mensagem Orçamentária. A esta 
altura as importações de combustíveis líquidos vêm 
diminuindo. Importamos em 1956 US$ 279 milhões; 
no ano seguinte tais importações caíram para US$ 
263 milhões; graças ao espírito de desenvolvimento 
experimentado pela indústria petrolífera nacional. 

Isso significa economia de divisas que, por sua 
vez, vem permitindo que se importe um volume 
maior de outras mercadorias indispensáveis à 
sobrevivência e funcionamento normal do parque 
industrial. (V. Quadro nº 2). 
 

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 
 
A dívida pública externa, secular sorvedouro 

das nossas parcas economias, graças ao esquema 
instituído pelo Decreto-lei nº 6.019, de 23 de 
novembro de 1943, que prevê o grupamento dos 
títulos em dois planos distintos com a fixação do 
pagamento dos juros e amortização, emergiu do 
caos anterior para funcionar hoje em condições de 
perfeita normalidade. 

O projeto de lei de orçamento para o próximo 
exercício financeiro não aumenta os recursos 
constantes da consignação do orçamento ora em 
exceção, isto é, Cruzeiros 182.000.000,00. 

Com a vigência da nova Lei de Tarifas,  
que contém dispositivos fixando novos  
valores para o pagamento de compromissos  
da União no Exterior, é evidente que as au- 
 

toridades responsáveis, já no decorrer da elaboração 
da lei orçamentária vigente, hajam adotado 
providências no sentido de reajustar os quantitativos 
destinados à administração dêste serviço à nova 
ordem de coisas estatuída pela citada Lei de Tarifas. 
(V. Quadro nº 1). 
 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 
 
As despesas administrativas do Ministério da 

Fazenda se processam através de duas verbas: – 
Custeio e Investimentos. 

Os Quadros anexos (ns. 4 e 5) dizem melhor 
dos gastos autorizados pelo Ministério no exercício 
de 1958 e os propostos pelo projeto para o ano de 
1959. 

Custeio – Como já aludimos no início  
desta análise, predominam nesta verba as  
despesas com o pessoal, cujo aumento está previsto 
em cêrca de 8,3%. O orçamento dêste exercício 
fixou êsses gastos em Cr$ 3.210.815.140,00. O 
projeto estima-os em Cr$ 3.478.683.999,00, 
sugerindo um aumento em números absolutos de 
Cr$ 267.868.859,00. 

As demais despesas constitutivas da verba em 
aprêço dizem respeito a Material de Consumo e de 
Transformação, Material Permanente, Serviços de 
Terceiros, Encargos Diversos. Tôdas estas rubricas 
sofreram aumento. As duas primeiras numa média 
de 26,00%; a terceira de 13,63, e finalmente a última, 
com um acréscimo bem violento, pois passou, em 
1958, de Cr$ 43.648.480,00 para Cruzeiros 
88.015.880,00 no plano do projeto para o próximo 
exercício. Sugere o projeto um aumento de 101,65% 
na rubrica em questão. (V. Quadro 4 anexo). 

 



– 887 – 
 

Investimentos – Esta é a verba cujos influxos 
em regra altera, de modo positivo, o patrimônio da 
União. As consignações em que se desdobra – 
Obras e Equipamentos e Instalações – sofreram 
aumentos, sendo que na primeira delas atingiu a 
taxa de 98,40% e na outra é de 6,28%. 

Para obras o orçamento dêste ano consignou 
a importância de Cr$ 49.369.000,00 e o projeto para 
1959 fixou-a em Cr$ 97.946.000,00. 

Em relação a Equipamentos, a situação é a 
seguinte : 1958 – Cr$ 95.740.000,00; 1959 – 
Cruzeiros 101.748.000,00. 

Finalmente a situação total da verba nos dois 
períodos é a seguinte: 1958 – Cr$ 145.109.000,00; 
1955 – Cr$ 199.694.000,00. Admitiu o projeto um 
aumento absoluto de Cr$ 54.585.000,00 e um 
percentual conseqüente de 37,62%. (V. Quadro  
nº 4). 

Finalmente, para que possamos ter uma visão 
objetiva dos gastos do Ministério da Fazenda, em 
relação ao total das despesas oferecemos dois 
quadros (ns. 5 e 6) através dos quais podemos 
observar num quadriênio as despesas orçadas do 
Ministério em relação às da União, bem como as 
despesas efetivamente realizadas do citado órgão, 
no mesmo período em relação às despesas totais da 
administração federal. 

Assim é que, por exemplo, em 1956, tendo 
sido orçadas as despesas para União (Quadro nº 6) 
num montante de Cr$ 71.505.208.940,00, elas 
realmente atingiram a soma de Cr$ 
107.028.203.311,00. 

As do Ministério, fixadas no mesmo período 
em Cr$ 14.083.194.608,00 na realidade atingiram a 
soma de Cr$ 46.481.361.954,00. 

No exercício de 1957 ocorreu o mesmo 
fenômeno. 

Entretanto, como não tenhamos conhecimento 
da adoção de medidas capazes de eliminar a 
repetição dêsses fatos, que de há muito se 
transformaram em regra, estamos propensos a 
acreditar que no presente e nos próximos exercícios 
ainda teremos que lamentar, como agora o fazemos, 
a verificação dessas anormalidades altamente 
prejudiciais à saúde de nossas finanças públicas. 

A causa disso, todos nós conhecemos, não 
nos considerando isentos de parte de sua 
responsabilidade. São elas filhas dos créditos 
especiais e extraordinários continuamente votados 
sem as devidas cautelas, sem mesmo adotarmos a 
providência de prèviamente investigar se o 
comportamento das rendas do exercício permite tão 
incauta liberalidade. 

Para tão desanimador resultado contribuem de 
modo proeminente as incríveis despesas realizadas 
sem a prévia existência de créditos correspondentes. 
E não se invoque, a título de justificação, os 
antedatados artigos 46 e 48, § 1º, do Código de 
Contabilidade Pública da União. 

A prova do que acabamos de afirmar, nos 
fornecem os resultados da execução orçamentária 
relativa ao Orçamento de 1957. Não constitui tal 
execução um exemplo isolado. Pelo contrário, 
podemos até considerá-la um índice representativo 
do estatístico processo de amostragem, pois  
retrata com exatidão essa constante da  
nossa vida financeira. Trata-se de um simples ciclo 
financeiro, é bem verdade, mas com tôda 
probabilidade de repetir-se numa monotonia 
calamitosa. 
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Revelam ainda êsses resultados não serem 
infundados os receios do Govêrno, quando 
seguidamente proclama a gravidade da conjuntura. 
Êles ainda confirmam não ser exagerada a nossa 
condenação aos citados preceitos do Código de 
Contabilidade da União e as demais práticas 
causadoras das tremendas perturbações impostas à 
política e à administração financeira do País. 

Senão vejamos : 
 

Exercício de 1957 
 

(Execução Orçamentária) 
 

Despesas Orçadas (Lei de meios) .......... 116,00 
Créditos transferidos de exercícios 
anteriores ................................................ 5,7 
Créditos abertos no exercício .................. 5,4 
Despesas sem crédito ou além dos 
créditos (arts. 46 e 48, § 1º do Código de 
Contabilidade da União) .......................... 11,80 
Empréstimos a Estados e Municípios ..... 3,5 
Restos a pagar, liquidáveis no exercício . 5,2 
Fundos especiais .................................... 1,9 

Subtotal .............................................. 149,5 
  

Receita arrecadada (menos Renda com 
Destinação Especial) ............................... 85,5 
Deficit (em potencial) ............................... 64,0 

 

As providências adotadas pelo Govêrno são do 
nosso conhecimento. Não constituem, é claro, simples 
paliativos. Quer-nos parecer, porém, que essas 
medidas lograriam uma repercussão muito mais 
satisfatória se todos os poderes se empenhassem num 
combate esclarecido e sistemático às causas 
determinantes dêsse mal crônico que é o deficit. 

Sem que tenhamos a coragem de adotar 
medidas objetivas e austeras, não é admissível 
alimentarmos a veleidade de obtermos o necessário 
equilíbrio das finanças do País e o conseqüente 
bem-estar do povo brasileiro. 

Com as emendas que passamos a submeter à 
deliberação desta Comissão, julgamos que as 
dotações consignadas no projeto em exame estão 
em condições de atender às despesas do Ministério 
da Fazenda no próximo exercício financeiro de 1959. 

Nestas condições, a Comissão de Finanças 
opina favoràvelmente ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 143, de 1958, Subanexo nº 4-15 – Ministério da 
Fazenda. 

Quanto às emendas, é de parecer favorável às 
Emendas de ns. 1 a 5 e apresenta as de ns. 6-C a 
32-C. 

Sala das Comissões, 19 de novembro de 1958. 
– Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – Júlio Leite, 
Relator. – Mathias Daniel Krieger. – Auro Moura 
Andrade. – Juracy Magalhães. – Lino de Mattos. – 
Novaes Filho. – Lima Guimarães. – Ary Vianna. 

 



QUADRO Nº 1 
 

ESPECIALIZAÇÃO 1958 
Orçamento 

 

1959 
Projeto 

Cr$ 
 

+ ou – 
Cr$ % 

     
Despesas Ordindrias     

     
Verba 1.0.00 – Custeio .............................................................................. 3.631.328.580 4.019.826.203 + 388.497.623 + 10,70 
Verba 2.0.00 – Transferência .................................................................... 10.079.380.540 11.821.422.546 + 1.742.042.006 + 17,28 

 

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

 

13.710.709.120 
 

15.841.248.749 +  

2.130.539.629 + 
 

15,54 

       
Despesa de Capital       

       
Verba 3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social .............................. 7.857.993.920 6.055.077.000 – 1.802.916.920 – 22,94 
Verba 4.0.00 – Investimentos .................................................................... 145.109.000 199.694.000 + 54.585.000 + 37,62 
Verba 5.0.00 – Participações Financeiras ................................................. 82.828.000 240.502.000 + 157.674.000 + 190,36 
Verba 6.0.00 – Amortização da Dívida Pública ......................................... 182.533.300 182.533.300  –  – 

 

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

 

8.268.464.220 
 

6.677.806.300 
 

– 
 

1.590.657.920 
 

– 
 

19,24 
 

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

 

21.979.173.340 
 

22.519.055.049 
 

+ 
 

539.881.709 
 

+ 

 

2,46 

 



QUADRO Nº 2 
 

Verba 5.0.00 – Participações Financeiras 
 

CONSIGNAÇÃO E SUBCONSIGNAÇÃO 
1958 

Orçamento 
Cr$ 

1959 
Projeto 

Cr$ 

+ ou – 
Cr$ % 

 

5.1.00 – Sociedades de Economia Mista      

5.1.01 – Diversos .............................................................................. 
 

82.828.000 240.502.000 + 157.674.000 + 190,36 

Total ........................................................................................ 82.828.000 240.502.000 + 157.674.000 + 190,36 

 
QUADRO Nº 3 

 
Verba 2.0.00 – Transferências 

 

CONSIGNAÇÃO 
1958 

Orçamento 
Cr$ 

1959 
Projeto 

Cr$ 

+ ou – 
Cr$ % 

 

2.2.00 – Dispositivos Constitucionais ................................................ 
 

3.403.039.860 
 

3.431.160.000 
 

+ 
 

28.120.140 
 

+ 
 

0,83 
2.3.00 – Inativos ................................................................................ 1.840.000.000 2.460.000.000 + 620.000.000 + 33,70 
2.4.00 – Pensionistas ........................................................................ 1.020.000.000 1.332.000.000 + 312.000.000 + 30,59 
2.5.00 – Juros da Divida Pública ....................................................... 1.570.568.680 1.602.332.546 + 31.763.866 + 2,02 
2.6.00 – Transferências Diversas ..................................................... 
 

2.245.772.000 2.995.930.000 + 750.158.000 + 33,40 
 

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

10.079.380.540 11.821.422.546 + 1.742.042.006 + 17,28 

 



QUADRO Nº 4 
 

Verba 1.0.00 – Custeio 
 

CONSIGNAÇÃO 
1958 

Orçamento 
Cr$ 

1959 
Projeto 

Cr$ 

+ ou – 
Cr$ % 

        
1.1.00 – Pessoal Civil...................................................................... 3.210.815.140 3.478.683.999 + 267.868.859 + 8,34 
1.3.00 – Material de Consumo e de Transformação....................... 159.929.800 200.272.124 + 40.342.324 + 25,23 
1.4.00 – Material Permanente......................................................... 47.924.500 60.802.800 + 12.878.300 + 26,87 
1.5.00 – Serviços de Terceiros....................................................... 169.010.660 192.051.400 + 23.040.740 + 13,63 
1.6.00 – Encargos Diversos............................................................ 43.648.480 88.015.880 + 44.367.400 + 101,65 
        
 

Total.................................................................................. 3.631.328.580 4.019.826.203 + 388.497.623 + 10,70 

 
QUADRO Nº 5 

 
Orçamento do Ministério da Fazenda, em relação ao da União, no período de 1956-1958 

 

Exercícios União 
Cr$ 

Ministério 
Cr$ 

% do Ministério 
s/União Observações 

      
1956................................................................................................... 71.08.940,00 14.083.194.608,00 19,70  – 
1957................................................................................................... 115.971.917.100,00 19.806.823.680,00 17,08  – 
1958................................................................................................... 140.527.396.138,00 21.979.173.340,00 15,64  – 
      

 



QUADRO Nº 6 
 

Despesa do Ministério da Fazenda, em relação à União, no período de 1956 a 1958 
 

Exercícios União 
Cr$ 

Ministério 
Cr$ 

% do Ministério 
s/União Observações 

      
1956 (*) ........................................................................ 107.028.203.311,00 46.481.361.954,40 43,42  – 
1957 (*) ........................................................................ 118.711.590.802,90 24.183.875.439,10 20,37  – 
1958 (**) ....................................................................... 140.527.396.138,00 21.979.173.340,00 15,64  – 
1959 (***) ..................................................................... 138.009.415.460,00 22.515.719.249,00 16,32  – 
      
 
__________________ 
(*) Despesa realizada. 
(**) Despesa orçada. 
(***) Despesa proposta. 
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EMENDA Nº 1 
 

Comissão Executiva de Defesa da Borracha. 
01 – Gabinete do Ministro. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.23 – Reaparelhamento e Desenvolvimento 

de Programas, Serviços e Trabalhos Específicos 
(Item 3), despesas com o funcionamento da 
Secretaria da Comissão Executiva de Defesa da 
Borracha (Leis ns. 86, de 8 de agôsto de 1947 e 
1.184, de 30 de agôsto de 1950); Decretos ns. 
23.990, de 31 de outubro de 1947 e 44.728, de 22 de 
outubro de 1958. 

Aumente-se: de Cr$ 2.000.000,00 para – Cr$ 
3.600.000,00. 

 
Justificação 

 
Já há cêrca de cinco anos que a C.E.D.B., 

para desincumbir-se das inúmeras atribuições, que 
lhe são cometidas pelas Leis ns. 86, de 8 de 
setembro de 1947 e 1.184, de 30 de agôsto de 1950, 
dispõe da dotação global de Cr$ 2.000.000,00, para 
atender às despesas a cargo de sua Secretaria e 
Serviços Técnicos. Entretanto, como é do 
conhecimento geral, o setor de borracha revelou um 
notável desenvolvimento, ocupando, hoje, suas 
indústrias, um lugar de real destaque no conjunto 
fabril do País, com profundas repercussões na 
economia nacional. Nessa circunstância vem 
exigindo da C.E.D.B., órgão executor da política 
econômica do Govêrno Federal nos assuntos da 
borracha, um extraordinário esfôrço, ampliando suas 
atividades, para acompanhar aquela evolução, em 
cumprimento da legislação em vigor, a cujos deveres 
não pode e não deve se furtar. A Comissão 
Executiva de Defesa da Borracha, que já prestou e 
vem prestando os mais relevantes serviços na 
organização e desenvolvimento dêste setor de  
nossa economia, assistindo tanto à indústria  
como à produção, vem sentindo, no momento,  
 

dificuldades em executar suas funções, em virtude 
da exiguidade dos recursos de que dispõe os 
mesmos há vários anos e que não mais 
correspondem às suas necessidades, situação essa, 
agravada com a elevação dos custos para execução 
de serviços, no que se refere a pessoal, material, 
transporte, estudos, pesquisas, publicações 
especializadas etc. tendo sido, mesmo, obrigada a 
restringir algumas de suas atividades. Releva notar 
que o recente Decreto nº 44.728, de 22 de outubro 
do corrente ano, que modificou as normas para a 
importação de borracha, confiou à C.E.D.B., 
responsabilidades que exigem uma imediata 
ampliação de seus trabalhos. Impõe-se, portanto, 
para evitar a paralisação de parte de seus serviços e 
a perda da eficiência que êsse órgão sempre 
demonstrou, reajustar sua dotação orçamentária, em 
bases mais consentâneas com a situação atual. 

Sala das Comissões, .. de novembro de 1958. 
– Lameira Bittencourt. – Álvaro Adolpho. 

 
EMENDA Nº 2 

 
08.02 – Divisão de Obras (Encargos Gerais). 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
Inclua-se: 
Para início da construção do prédio destinado 

à Coletoria Federal de Santa Maria, no Rio Grande 
do Sul – Cr$ 1.000.000,00. 

 
Justificação 

 
Santa Maria, cidade populosa, rica e 

progressista, não dispõe de uma Coletoria à altura 
de seu desenvolvimento. 

A emenda visa a corrigir essa lacuna. 
Sala das Comissões, em .. de novembro de 

1958. – Daniel Krieger. 
 



– 894 – 
 

EMENDA Nº 3 
 

08.02 – Divisão de Obras (Encargos Diversos). 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
Inclua-se: 
Para início da construção do prédio para a 

Coletoria Federal de Iraí, no Rio Grande do Sul – 
Cruzeiros 1.000.000,00. 

 
Justificação 

 
Iraí, centro populoso e movimentado, não 

dispõe de uma Coletoria à altura de seu 
desenvolvimento. 

A emenda tem, portanto, inteira procedência. 
Sala das Comissões, em .. de novembro de 

1958. – Daniel Krieger. 
 

EMENDA Nº 4 
 

4.0.00 – Investimentos. 
33.01 – Alfândegas. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
Inclua-se: 
1) Para obras complementares do prédio 

destinado ao funcionamento da Alfândega de 
Manaus, no Estado do Amazonas – Cruzeiros 
5.000.000,00. 

 
Justificação 

 
A aduana da capital amazonense se ressente 

de instalações mínimas compatíveis com o vulto de 
suas atividades e o alcance de sua contribuição no 
tocante à arrecadação. 

Daí a procedência da dotação, de que trata a 
presente emenda. 

Sala das Comissões, em – Vivaldo Lima. 

EMENDA Nº 5 
 

33.01 – Alfândegas. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
Inclua-se: 
1) Para pagamento da execução de obras 

complementares do prédio destinado ao 
funcionamento da Alfândega de Livramento, 
localizada no Estado do Rio Grande do Sul – Cr$ 
1.200.000,00. 

 
Justificação 

 
Pelo processo PR-15.841-57, cujo despacho 

de S. Exa., o Sr. Presidente da República, foi 
publicado à página 19.886, do "Diário Oficial", de 
15 de agôsto de 1957, a Diretoria de Obras, do 
Ministério da Fazenda, recebeu autorização para 
promover a execução de obras complementares 
no prédio destinado em Livramento, Estado do Rio 
Grande do Sul, ao funcionamento da Alfândega, 
daquela Cidade. Como o Tribunal de Contas 
deixou de promover, em tempo hábil, o registro do 
contrato assinado para a execução dessas obras 
complementares, os recursos deixaram de  
ser aplicados e o edifício sofreu, pela ação  
do tempo e pela falta de ocupação e conservação, 
danificações. Torna-se, assim, premente a  
criação dos recursos previstos na presente 
emenda. 

Sala das Comissões, em – Mem de Sá. 
 

EMENDA Nº 6-C 
 

06 – Delegacia Fiscal do Ceará. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.09 – Ajuda de Custo. 
Aumente-se de Cr$ 120.000,00 – para Cr$ 

700.000,00. 
1.1.10 – Diárias. 
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Aumente-se de Cr$ 200.000,00 – para Cr$ 
700.000,00. 

1.3.00 – Material de Consumo e 
Transformação. 

1.3.02 – Artigos de Expediente. 
Aumente-se de Cr$ 200.000,00 – para Cr$ 

500.000,00. 
1.3.04 – Combustíveis e Lubrificantes. 
Aumente-se de Cr$ 20.000,00 – para Cr$ 

50.000,00. 
1.4.00 – Material Permanente. 
1.4.12 – Mobiliário em geral. 
Aumente-se de Cr$ 35.000,00 – para Cr$ 

100.000,00. 
1.4.04 – Reparações, adaptações e 

conservação de bens imóveis – Consigne-se Cr$ 
100.000,00. 

1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.01 – Recondicionamento – etc. 
Aumente-se de Cr$ 70.000,00 – para Cr$ 

160.000,00. 
1.5.02 – Passagens. 
Aumente-se de Cr$ 80.000,00 – para Cr$ 

180.000,00. 
 

Justificação 
 

As alterações introduzidas nas 
subconsignações constantes das emendas 
correspondem às reais necessidades da unidade 
administrativa em exame. Os aumentos sugeridos 
decorrem de reajustamento dos preços prováveis 
para o período da execução das dotações em causa 
e às responsabilidades funcionais da aludida unidade 
administrativa fazendária. 

Sala das Comissões, em .. de novembro de 
1958. – Júlio Leite. 

EMENDA Nº 7-C 
 

24.01 – Diretoria da Despesa Pública. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.06 – Salários de Tarefeiros. 
Inclua-se: 
Cr$ 1.800.000,00. 

 
Justificação 

 
A Diretoria da Despesa Pública, órgão 

integrante do Tesouro Nacional, tem sua finalidade, 
organização, competência e atribuições definidas no 
Regimento aprovado com o Decreto nº 21.800, de 4-
10-46. 

Seus encargos são de múltipla complexidade: 
instrução de processos para concessão de abono 
provisório aos aposentados de todos os Ministérios 
civis, no Distrito Federal; preparo da expedição dos 
títulos de inatividade de todos os inativos civis, 
inclusive dos que residem nos Estados; revisão dos 
processos de aposentadoria, fazendo, em 
conseqüência, as apostilas correspondentes; registra 
em livros próprios os títulos expedidos e as apostilas 
lançadas, procedendo, enfim, a tôdas as 
providências concernentes à aposentadoria. 

Igualmente procede com relação às 
pensionistas – civis e militares – da União, bem 
como às beneficiárias de pensões especiais e de 
qualquer natureza. 

É a Diretoria assoberbada, ainda, com a 
escrituração, movimentação e processamento dos 
créditos orçamentários, relativos às despesas dos 
diversos Ministérios, do ano financeiro ou de anos 
anteriores, para pagamento ao pessoal ativo, inativo 
e pensionistas e de material. Cuida, também, dos 
créditos especiais, suplementares etc. 

Para tão pesadas tarefas, que seria  
longo enumerar, conta a D.D.P. relativamente  
com reduzido número de servidores, acrescendo 
ainda, que, presentemente, sua lotação,  
  



– 896 – 
 

por várias razões, se encontra desfalcada de alguns 
bons elementos e que só mediante lei, de 
andamento moroso, poderá ser alterada. 

É do conhecimento geral que não há 
administração, por melhor que seja, que possa obter 
resultado inteiramente satisfatório, se os elementos 
humanos não existirem para sua execução. 

Careceria, assim, para atender aos reclamos 
da Diretoria da Despesa Pública, no que tange a 
pessoal, fôsse examinada, pelos poderes públicos, 
a possibilidade de ser providenciada a admissão de 
tarefeiros que se incumbiriam dos encargos comuns 
de rotina administrativa, tais como preenchimento 
de fichas de salário-família; fichas para organização 
do cadastro de aposentados e de pensionistas; 
registro de títulos e de apostilas de inativos e 
pensionistas; serviço de protocolo em geral; 
perfuração de cartões de máquinas tabuladoras, e 
outras tarefas que, indiscutìvelmente, podem ser 
atribuídas a pessoal de menor cabedal de 
conhecimentos, fàcilmente recrutável, com a 
vantagem de a qualquer tempo poder ser 
dispensado, no caso de não atender às finalidades 
que se teve em vista. 

Esta providência possibilitaria a manutenção 
dos servidores especializados em contato 
permanente com o estudo dos processos, não os 
desviando para a execução de serviços de menor 
responsabilidade, que pode ser levada a efeito por 
servidores admitidos a título precário, como se tem 
verificado em inúmeras repartições da administração 
pública. 

Conviria ainda ressaltar que, antecipadamente, 
pode ser acrescentado que a atuação dos  
tarefeiros, cuja admissão ora se propugna, muito  
viria concorrer para desafogar as dependências  
do importante setor fazendário que é a Diretoria  
 

da Despesa Pública, que, no momento, conta com 
aproximadamente 150 mil processos em estudo. 

Para a concretização da medida torna-se 
imprescindível a admissão de trinta (30) tarefeiros, 
com a produção mínima de 150 fichas e máxima de 
200, à razão de Cr$ 1,00 por unidade, na base de 
300 diárias anuais e salário mensal de Cr$ 5.000,00 
(cinco mil cruzeiros). 

 
EMENDA Nº 8-C 

 
19 – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 
Despesas Ordinárias. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
S/C 1.1.15 – Gratificação de Função. 
Acréscimo: Cr$ 36.000,00. 

 
Justificação 

 
O acréscimo supra mencionado decorre da 

reclassificação das funções gratificadas em 
consonância com a Lei nº 2.642-55 e Decreto nº 
39.087-56. 

 
EMENDA Nº 9-C 

 
22.01 – Serviço do Pessoal 

 
(Despesas Próprias). 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
Inclua-se: 
Subconsignação 1.1.20 – Gratificação pela 

Execução de trabalho de natureza especial, com 
risco de vida ou saúde – Cr$ 1.973.760,00. 

 
Justificação 

 
A importância destina-se ao pagamento da 

gratificação regulamentada pelo Decreto nº 43.186, 
de 6-2-58, a que fazem jus os servidores abaixo, 
com exercício na repartição: 
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Número 
na 

Classe 
Cargo ou Função 

Padrão 
ou 

Ref. 

3  Médico................................................................................................................. K 
3  Médico................................................................................................................. L 
1  Médico................................................................................................................. M 
1  Médico................................................................................................................. N 
1  Médico................................................................................................................. O 
1  Dentista............................................................................................................... 26 
1  Dentista............................................................................................................... 27 
1  Dentista............................................................................................................... 28 
1  Dentista............................................................................................................... 29 
2  Aux. de Serviços Médicos................................................................................... 19 
2  Aux. de Serviços Médicos................................................................................... 20 
1  Aux. de Serviços Médicos................................................................................... 21 
1  Aux. de Serviços Médicos................................................................................... 22 
1  Aux. de Serviços Médicos................................................................................... 23 
1  Aux. de Serviços Médicos................................................................................... 24 
5  Médico................................................................................................................. 27 
3  Médico................................................................................................................. 28 
2  Médico................................................................................................................. 29 
1  Médico................................................................................................................. 30 
1  Médico................................................................................................................. 31 
1  Médico................................................................................................................. 31 
2  Enfermeiro........................................................................................................... 23 

__    
36    

    
 

EMENDA Nº 10-C 
 
4.15 – Ministério da Fazenda. 
16 – Casa da Moeda. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 

Inclua-se: 
Subconsignação 1.1.20 – Gratificação pela 

Execução de trabalho de natureza especial, com 
risco de vida ou saúde – Cr$ 359.520,00. 

 
Justificação 

 
A importância destina-se ao pagamento da 

gratificação regulamentada pelo Decreto nº 43.186, de  
 

6-2-58, a que fazem jus os servidores abaixo, com 
exercício na repartição: 
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Número 
na 

Classe 
Cargo ou Função 

Padrão 
ou 

Ref. 

1  Médico................................................................................................................. M 
1  Aux. de Serviços Médicos................................................................................... 24 
1  Aux. de Serviços Médicos................................................................................... 23 
1  Aux. de Serviços Médicos................................................................................... 22 
1  Aux. de Serviços Médicos................................................................................... 21 
2  Aux. de Serviços Médicos................................................................................... 20 
1  Dentista............................................................................................................... 26 
1  Dentista............................................................................................................... 25 
1  Aux. de Serviços Médicos................................................................................... 21 

  Aux. de Serviços Médicos................................................................................... 22 
1  Aux. de Serviços Médicos................................................................................... 23 
1  Aux. de Serviços Médicos................................................................................... 24 
5  Médico................................................................................................................. 27 
3  Médico................................................................................................................. 28 
2  Médico................................................................................................................. 29 
1  Médico................................................................................................................. 30 
1  Médico................................................................................................................. 31 
1  Médico................................................................................................................. 31 
2  Enfermeiro........................................................................................................... 23 

__    
86    

    
 

EMENDA Nº 11-C 
 

4.15 – Ministério da Fazenda. 
32 – Coletorias Federais. 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo e 

Transformação. 
1.3.02 – Artigos de expediente, desenho, 

ensino e educação. 
20 – Rio de Janeiro. 
Acrescente-se: Cr$ 450.000,00. 
 

Justificação 
 
O acréscimo supra mencionado tem  

por fim consignar quantitativo idêntico ao do  
vigente orçamento. É medida imprescindível  
para não acarretar dificuldades e mesmo redução  
na arrecadação das rendas, a cargo das  
Coletorias situadas naquele Estado por defici-  
 

ência de material adequado, cujo preço, como é 
notório, continua em ascendência, já tornando a 
dotação atual, que é superior à proposta para 1959, 
insuficiente. 

 
EMENDA Nº 12-C 

 
4.15. 
16 – Casa da Moeda. 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo e 

Transformação. 
1.3.04 – Combustíveis e Lubrificantes. 
Aumente-se: Cr$ 3.000.000,00. 
1.3.10 – Matérias primas e  

produtos manufaturados ou semi-ma-  
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nufaturados destinados a qualquer transformação. 
Aumente-se: Cr$ 15.000.000,00. 
 

Justificação 
 
Os aumentos, acima referidos, são exigíveis 

como conseqüência da última reforma do impôsto de 
consumo bem como do notório crescimento das 
rendas públicas que implicam necessàriamente no 
aumento do material adequado para a sua 
arrecadação. 

Paralelamente, os aludidos aumentos  
que comportar, também, a pronunciada elevação 
dos preços das diversas matérias primas, nas  
quais se incluem, também, a destinada à moeda 
metálica, às taxas do impôsto do sêlo, ao papel 
selado etc. 

Devemos, pois, aparelhar convenientemente a 
Casa da Moeda elevando a sua capacidade de 
produção com o necessário material determinado 
pelo crescimento das rendas do País, evitando-se, 
portanto, que a inação daquele estabelecimento 
industrial acarrete graves reflexos sôbre a 
arrecadação das rendas públicas. 

 
EMENDA Nº 13-C 

 
4.15. 
33 – Estações Aduaneiras. 
33.03 – Mesas de Rendas. 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.04 – Iluminação, fôrça motriz e gás. 
01 – Amazonas. 
01 – Capacete. 
Aumente-se: Cr$ 3.500,00. 

 
Justificação 

 
O aumento se impõe tendo em vista a 

necessidade de permanecer durante tôda a  
noite aceso um farol como medida de fiscalização  
 

aduaneira, de vez que a repartição atende à noite as 
embarcações oriundas do Peru e da Colômbia. 

Há atender, também, o crescente preço do 
querosene. 

 
EMENDA Nº 14-C 

 
4.15. 
33 – Estações Aduaneiras. 
33.04 – Postos Fiscais. 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.11 – Telefone, telefonemas, telegramas etc. 
22) Rio Grande do Sul. 
06) Santa Maria. 
Auinente-se: Cr$ 3.000,00. 

 
Justificação 

 
O aumento de três mil cruzeiros tem por fim 

restabelecer a dotação do vigente exercício, que 
corresponde à despesa estritamente necessária e 
nada autoriza a sua redução. 

 
EMENDA Nº 15-C 

 
4.15. 
32 – Coletorias Federais. 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.11 – Telefone, telefonemas, telegramas, 

radiogramas, porte postal e assinaturas de caixas 
postais. 

16) Paraná. 
Majore-se: Cr$ 20.000,00. 
 

Justificação 
 
A majoração tem por fim ocorrer no  

futuro exercício a despesas com a assinatura  
de aparelhos telefônicos instalados e por  
instalar, em decorrência da instalação de  
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várias exatorias recém-criadas, influindo, também, no 
aumento, a elevação das respectivas tarifas. 

 
EMENDA Nº 16-C 

 
4.15 – Ministério da Fazenda. 
31 – Delegacias Fiscais. 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.11 – Telefone, telefonemas, telegramas 

etc. 
16) Paraná. 
Acrescente-se: Cr$ 15.000,00. 
 

Justificação 
 
O acréscimo, acima referido, é conseqüência 

da inauguração naquela Capital do serviço de 
telefone automático, cuja tarifa de assinatura e 
chamadas interurbanas como é sabido foi 
aumentada. 

 
EMENDA Nº 17-C 

 
4.15 – Ministério da Fazenda. 
32 – Coletorias Federais. 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis; 

foros. 
22) Rio Grande do Sul – Cruzeiros 89.200,00. 
24) Santa Catarina – Cruzeiros 625.000,00. 

 
Justificação 

 
As Coletorias Federais, como é público e 

notório, ocupam, na sua maioria, prédios ou salas 
que não oferecem espaço suficiente à natural 
expansão dos respectivos serviços e tampouco 
segurança alguma, em detrimento, portanto, das 
rendas públicas. 

Estão, nessas condições, várias das 
Coletorias sediadas nos Estados do Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina, para as quais é imperiosa a 
locação de outros imóveis, dada a impossibilidade, 
no momento, da construção de prédios próprios. 

 
EMENDA Nº 18-C 

 
4.15 – Ministério da Fazenda. 
30 – Laboratório Nacional de Análises. 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.15 – Salários de Tarefeiros. 
Majore-se: Cr$ 700.000,00. 

 
Justificação 

 
Com o advento da Lei nº 3.244, de 14 de 

agôsto de 1957, que dispõe sôbre a reforma da 
Tarifa das Alfândegas, advieram novos serviços para 
aquêle importante órgão e para as suas seções nos 
Estados, aumentando consideràvelmente os 
trabalhos técnicos e burocráticos. 

Não é aconselhável que do respectivo quadro, 
já reduzido, se distraia técnicos para outros serviços, 
inclusive para os braçais. 

Daí a necessidade imperiosa de ser incluída 
dotação mínima destinada a tarefeiros. 

 
EMENDA Nº 19-C 

 
4.15 – Ministério da Fazenda. 
31 – Delegacias Fiscais. 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
13) Minas Gerais – Acréscimo: Cr$ 

600.000,00. 
20) Rio de Janeiro – Acréscimo: Cr$ 

600,000,00. 
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25) São Paulo – Acréscimo: Cr$ 480.000,00. 
 

Justificação 
 

Os acréscimos, acima indicados, resultam de 
novos estudos que determinam modificações nas 
primitivas dotações atribuídas às Delegacias Fiscais 
citadas. 

 
EMENDA Nº 20-C 

 
4.15 – Ministério da Fazenda.  
Despesas Ordinárias. 
13) Direção Geral da Fazenda Nacional. 
13.01 – Gabinete do Diretor Geral. 
1.0.00 – Custeio. 
Suprima-se: 
1.6.11 – Seleção, aperfeiçoamento e 

especialização de pessoal. 
2) Despesas de qualquer natureza e 

proveniência com a manutenção de Cursos, inclusive 
mediante convênio com a Escola do Serviço Público 
– Cr$ 600.000,00. 

Inclua-se: 
13.03 – Cursos de Aperfeiçoamento. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.11 – Seleção, aperfeiçoamento e 

especialização de pessoal. 
1) Despesas de qualquer natureza e 

proveniência com o funcionamento e manutenção de 
Cursos, inclusive mediante convênio com a Escola 
do Serviço Público – Cruzeiros 600.000,00. 

 
Justificação 

 
O critério adotado no vigente orçamento 

não permite se conheça de pronto,  
ulteriormente, a despesa realizada com a 
manutenção e funcionamento dos cursos de aper- 
 

feiçoamento, criados pelo Decreto-lei nº 7.311-54, de 
vez que a referida despesa será envolvida com a da 
Diretoria Geral, embora em subconsignação própria. 
Daí a emenda de redação, ora formulada. 
 

EMENDA Nº 21-C 
 

4.15 – Ministério da Fazenda. 
24 – Diretoria da Despesa Pública. 
Despesas Próprias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.4.00 – Material Permanente. 
1.4.11 – Modelos e utensílios de escritório, 

biblioteca, ensino, laboratório e gabinete técnico ou 
científico. 

Acrescente-se: Cr$ 130.000,00. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.06 – Reparos, adaptações, recuperação e 

conservação de bens móveis. 
Acrescente-se: Cr$ 130.000,00. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.01 – Despesas miúdas de pronto 

pagamento. 
Acrescente-se: Cr$ 36.000,00. 

 
Justificação 

 
Para atenuar as dificuldades em que se debate 

aquêle setor fazendário, em virtude do vultoso número 
de processos, quer de pensionistas, aposentados e 
exercícios findos, convém que se modifiquem as 
dotações referentes às rubricas acima mencionadas. 

 
EMENDA Nº 22-C 

 
4.15 – Ministério da Fazenda. 
26 – Recebedoria do Distrito Federal. 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
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1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis; 
foros. 

Acrescente-se: Cr$ 980.000,00. 
 

Justificação 
 
Objetivando melhor e maior arrecadação em 

vários bairros e subúrbios do Distrito Federal, foram 
criadas agências da Recebedoria do Distrito Federal. 
Para instalação das mesmas há necessidade de 
salas ou prédios cuja locação exige a dotação 
mínima de Cruzeiros 2.000.000,00. (Decreto nº 
42.486, de 17 de outubro de 1957 – S/Agências da 
Recebedoria do Distrito Federal). 

 
EMENDA Nº 23-C 

 
4.15 – Ministério da Fazenda. 
24.02 – Diretoria da Despesa Pública. 
Encargos Gerais. 
2.0.00 – Transferências. 
2.2.00 – Dispositivos Constitucionais. 
Substitua-se por: 
Defesa Contra as Sêcas do Nordeste (Art. 

198, da Constituição Federal). 
1) Para depósito no Banco do Nordeste do 

Brasil S. A. (art. 6º, da Lei nº 1.649, de 19 de julho de 
1952 e art. 1º, do Decreto nº 33.643, de 24 de agôsto 
de 1952 – Cruzeiros 950.993.856,00. 

2) Para o fundo de obras e socorros de 
emergência (dispositivos citados – Cr$ 
237.748.464,00). 

Total da Subconsignação 2.2.02 – Cr$ 
1.188.742.320,00. 

 
Justificação 

 
Determina o art. 98 da Constituição Federal que 

a União despenderá, anualmente, na execução do 
 

plano de defesa contra os efeitos da sêca do 
Nordeste, quantia nunca inferior a 3% da sua renda 
tributária. 

De acôrdo com o § 1º do citado artigo, 1/3 
daquela quantia (ou seja 1% da renda tributária) 
será depositada em Caixa Especial, destinada ao 
socorro das populações atingidas pela calamidade, 
podendo tal reserva ou parte dela ser aplicada a 
juros módicos em empréstimos a agricultores e 
industriais estabelecidos na área abrangida pelas 
sêcas. 

O dispositivo constitucional acima referido foi 
regulamentado pela Lei nº 1.004, de 24 de dezembro 
de 1949, que, em o seu art. 1º (redação dada pelo 
art. 23 da Lei nº 1.649, de 19 de julho de 1952), 
determina: 

“A lei orçamentária consignará, anualmente, 
uma dotação global correspondente a 1% (um por 
cento) da renda tributária prevista da União, para 
constituir o depósito especial de que trata o § 1º do 
art. 198, da Constituição Federal”. 

Assim, e de acôrdo com o disposto no art. 6º, 
da Lei nº 1.649, de 19 de julho de 1952, 
regulamentado pelo art. 1º do Decreto nº 33.643, de 
24 de agôsto de 1953, 80% da Subconsignação de 
que se trata deverão ser depositados pelo Tesouro 
Nacional, cada ano, do Banco do Nordeste do Brasil 
S.A., em conta especial. 

Os 20% restantes ficarão incorporados ao 
fundo de obras e socorros de emergência por motivo 
de calamidade na área. 

 
EMENDA Nº 24-C 

 
4.15 
09.02 – Caixa de Amortização. 
Encargos Gerais. 
Despesas Ordinárias. 
2.0.00 – Transferências. 
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2.5.00 – Juros da Dívida Pública. 
S/C 2.5.02 – Dívida Interna. 
Onde se lê: 
1 – Lei n. 2.977, de 28-11-1956. 
 

1) Grau I........................................ 95.697.910 
2) Grau II....................................... 198.910.182 
3) Grau III...................................... 406.960.456 
4) Grau IV..................................... 233.695.456 
 Total da Alínea 1....................... 935.263.626 

 
Justificação 

 
A presente emenda tem por fim modificar 

algarismos, sem aumento de despesa. 
 

EMENDA Nº 25-C 
 

4.15 
31 – Delegacias Fiscais. 
Despesas de Capital. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de Obras. 
21 – Rio Grande do Norte. 
Suprima-se: Cr$ 1.000.000,00. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
22) Rio Grande do Sul. 
Suprima-se: Cr$ 1.000.000,00. 
4.1.04 – Reparos, adaptações,  

cons. e despesas de emergência com bens 
imóveis. 

21) Rio Grande do Norte. 
Inclua-se: Cr$ 1.000.000,00. 
22) Rio Grande do Sul. 
Inclua-se: Cr$ 1.000.000,00. 

 
Justificação 

 
Sem aumento de despesa,  

tornam-se necessárias as modifica- 
 

ções acima mencionadas, resultantes de estudos 
procedidos pela Divisão de Obras daquele Ministério. 

 
EMENDA Nº 26-C 

 
4.15 – Ministério da Fazenda. 
33 – Estações Aduaneiras. 
33.03 – Mesas de Rendas. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de Obras. 
01) Acre. 
01) Rio Branco. 
Inclua-se: Cr$ 1.500.000,00. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
01) Acre. 
01) Rio Branco. 
Suprima-se: Cr$ 1.500.000,00. 

 
Justificação 

 
As modificações, acima citadas, decorrem de 

estudos realizados pela Divisão de Obras, daquele 
Ministério, e não implicam em aumento de despesa. 

 
EMENDA Nº 27-C 

 
1.15 – Ministério da Fazenda. 
31 – Delegacias Fiscais. 
Despesas de Capital. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de Obras. 
08) Espírito Santo. 
Inclua-se: Cr$ 6.000.000,00. 
10) Goiás. 
Inclua-se: Cr$ 3.000.000,00. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
08) Espírito Santo. 
Suprima-se: Cr$ 6.000.000,00. 
10) Goiás. 
Suprima-se: Cr$ 3.000.000,00. 
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Justificação 
 
Como decorrência de estudos procedidos pela 

Divisão de Obras daquele Ministério, posteriormente à 
proposta inicial, são indispensáveis as modificações, 
acima indicadas, sem aumento de despesa. 

 
EMENDA Nº 28-C 

 
4.15 – Ministério da Fazenda. 
33 – Estações Aduaneiras. 
33.01 – Alfândegas. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
25) São Paulo. 
01) Santos. 
Suprima-se: Cr$ 1.000.000,00. 
4.1.04 – Reparos, adaptações, conservação e 

despesas de emergência com bens imóveis. 
25) São Paulo. 
01) Santos. 
Inclua-se: Cr$ 1.000.000,00. 

 
Justificação 

 
A emenda tem por fim transferir de uma para 

outra subconsignação a dotação supra aludida, 
segundo aconselha a Divisão de Obras daquele 
Ministério. 

 
EMENDA Nº 29-C 

 
23 – Estações Aduaneiras. 
33.01 – Alfândegas. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.04 – Reparos, adaptações, conservação e 

despesas de emergência com bens imóveis. 
12) Mato Grosso. 
01) Corumbá. 
Inclua-se: Cr$ 300.000,00. 

4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 
obras. 

24) Santa Catarina. 
02) Itajaí. 
Inclua-se: Cr$ 300.000,00. 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações. 
4.2.10 – Instalações e equipamentos para 

conclusão de obras. 
12) Mato Grosso. 
01) Corumbá. 
Suprima-se: Cr$ 300.000,00. 
24) Santa Catarina. 
02) Itajaí. 
Suprima-se: Cr$ 300.000,00. 

 
Justificação 

 
As modificações, acima referidas, ora 

pleiteadas, originam-se de estudos analisados pela 
Divisão de Obras do Ministério da Fazenda, 
posteriormente à proposta inicial e não envolve 
aumento de despesa. 

 
EMENDA Nº 30-C 

 
33 – Estações Aduaneiras. 
33.01 – Alfândegas. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
12) Mato Grosso. 
01) Corumbá. 
Suprima-se: Cr$ 1.000.000,00. 
17) Pernambuco. 
01) Recife. 
Suprima-se: Cr$ 1.000.000,00. 
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4.1.04 – Reparos, adaptações, conservação e 
despesas de emergência com bens imóveis. 

12) Mato Grosso. 
01) Corumbá. 
Suprima-se: Cr$ 1.000.000,00. 
17) Pernambuco. 
01) Recife. 
Suprima-se: Cr$ 1.000.000,00. 

 
Justificação 

 
Tendo em vista estudos procedidos pela 

Divisão de Obras do Ministério da Fazenda, tornam-
se indispensáveis as modificações, acima aludidas, 
sem aumento de despesa. 

 
EMENDA Nº 31-C 

 
4.15 – Ministério da Fazenda. 
18 – Procuradoria Geral da Fazenda  

Nacional. 
Onde se lê: 
1.6.23 – Reaparelhamento e 

desenvolvimento de programas, serviços e 
trabalhos específicos. 

1) Despesas de qualquer natureza com a 
instalação e aparelhamento das Procuradorias Geral 
e Regionais, tendo em vista a Lei nº 2.642, de 9-11-
55. 

Leia-se: 
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento 

de programas, serviços e trabalhos específicos. 
1) Despesas de qualquer natureza e 

proveniência necessárias às Procuradorias Geral e 
Regionais, bem como à Comissão de Despesa dos 
Capitais Nacionais, como decorrência da Lei nº 
2.642, de 9-11-55 e dos Decretos ns. 39.087, de 30-
4-56 e 41.427, de 25-4-57. 

Justificação 
 

A presente emenda de redação visa 
possibilitar o funcionamento da Comissão de Defesa 
dos Capitais Nacionais, instituída pelo Decreto nº 
41.427, de 25-4-57, com especificação de atribuições 
por fôrça do art. 3º, nº V, da Lei nº 2.642, de 9-11-55. 

 
EMENDA Nº 32-C 

 
Acrescente-se à Proposta orçamentária para o 

exercício de 1959 a seguinte parcela. 
24 – Diretoria da Despesa Pública. 
24.01 – Diretoria da Despesa Pública 

(Despesas Próprias). 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.15 – Gratificação de função. 
Inclua-se no Subanexo 4.15 – Cr$ 900.000,00 

(novecentos mil cruzeiros). 
 

Justificativa 
 

A Diretoria da Despesa Pública, órgão 
integrante do Tesouro Nacional, tem sua finalidade, 
organização, competência e atribuições de pessoal 
definidas no Regimento aprovado pelo Decreto nº 
21.890, de 4 de outubro de 1946. 

2. Seus encargos são de múltipla 
complexidade, acrescidos de problemas de solução 
bastante dificultosa, demandando estudo acurado. 

3. Ao cabo de 12 anos de execução do 
mencionado Regimento, chegou-se à conclusão de 
que vários são os pontos que se apresentam 
carecendo de revisão e aconselhando alteração, a 
fim de que se concretize, integralmente, a finalidade 
a que se destina êste importante setor fazendário. 

4. Dentre êles, destaca-se o Capítulo III,  
que cuida da Competência dos Órgãos; discrimina 
em seus artigos, alinhados de 6 a 16, as 
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diversas atividades atribuídas a cada um, 
contemplando cada Serviço, dos 4 de que se 
constitui a Diretoria, com duas Seções, menos o 
Serviço de Contrôle que conta com três. 

5. De tal forma vem crescendo, em 
decorrência de fatôres diversos, o volume de 
processos que afogam as dependências da 
Diretoria da Despesa Pública, não obstante a boa 
vontade e a reconhecida cooperação valiosa dos 
seus servidores, que se impõe, de pronto, uma 
providência, com o objetivo de estimular o 
servidor, ao mesmo tempo que oferecer 
oportunidade para adquirir maior soma de 
conhecimentos, dedicando-se em supervisionar 
um determinado setor. 

6. Trata-se de desdobrar cada seção, das 
mencionadas no Capítulo III, em turmas que, na 
forma prevista no art. 29 das Disposições Gerais do 
vigente Regimento, terão um Encarregado, ao qual 
será atribuída uma gratificação de função, a exemplo 
do que vem ocorrendo ùltimamente em muitas 
repartições fazendárias, inclusive Contadoria Geral 
da República, Serviço do Pessoal, Divisão do 
Material etc. 

7. Para efetivação da medida que ora se 
sugere, o Serviço de Inativos e Pensionistas (art. 
7º), seria contemplado com 15 turmas: 9, para a 
Seção de Inativos e 6 para a Seção de 
Pensionistas; o Serviço Administrativo (art. 9º) 
contaria com 5 turmas, sendo 3, para a Seção de 
Administração e 2 para a de Expediente, devendo 
uma das turmas ser incumbida de tôdas as 
questões de material; o. Serviço de Créditos (art. 
11) seria desdobrado em 9 turmas. 7 para a 
Seção de Créditos do Ministério da Fazenda e 2 
para a Seção de Créditos dos demais Ministérios; 
o Serviço de Contrôle (art. 13) desdobrar-se-ia 
em 9 turmas, 4 para a Seção de Contrôle, 
pròpriamente dita, e 5 para a Seção Financeira 
 

e de Cadastro; a 1ª Pagadoria (art. 15) contaria com 
duas turmas, do mesmo modo que a 2ª Pagadoria 
(art. 16). 

8. À guisa de justificação da medida que se 
pretende, comprovando o acêrto da providência, com 
resultados positivos que se obteriam com o 
desdobramento das diversas seções em turmas, 
cada qual com seu Encarregado, detentor de uma 
função gratificada e com responsabilidade definida, 
pode-se asseverar que vem produzindo os mais 
satisfatórios efeitos o desdobramento já pôsto em 
prática na Seção Financeira e de Cadastro da 
Diretoria, em caráter experimental, sem qualquer 
ônus para a Fazenda Nacional. 

9. Para que se alcance o objetivo visado, isto 
é, fique a Diretoria da Despesa Pública devidamente 
habilitada a designar os Encarregados de Turmas, 
previstos no art. 29 das Disposições Gerais do seu 
Regimento, o que muito virá concorrer, fora de 
qualquer dúvida, para o descongestionamento de 
seus encargos, assás volumosos, torna-se 
imprescindível a inclusão, no Subanexo 4.15 da atual 
proposta orçamentária para o exercício de 1959, da 
parcela de Cr$ 900.000,00 (novecentos mil 
cruzeiros), destinada a ocorrer ao pagamento de 42 
funções gratificadas – FG-5, à razão de Cr$ 1.500,00 
mensais e de mais três Assessores – FG-3, à razão 
mensal de Cr$ 4.000,00 (quatro mil cruzeiros). 

10. É bem verdade que o art. 4º do atual 
Regimento, só previu a existência de três 
Assessores para o Diretor da Despesa Pública. 

Todavia, como ficou em principio focalizado, o 
Diretor se vê assoberbado de atribuições da mais 
variada complexidade, de tão acrescido número de 
processos, oriundos de tôdas as Seções e Serviços, 
atingindo, no momento, a cifra de 135 mil em estudo, 
em razão das inúmeras leis que têm determinado 
revisões, concedendo benefícios aos inativos, em 
geral, aos magistrados, às pensionistas, além de as- 
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suntos outros, tão variados, que não mais se 
ajusta à permanência do reduzido número de 
auxiliares diretos – 3 Assessores –, incumbidos 
do estudo e preparo dos despachos sujeitos à 
decisão do Diretor, à solução de consultas proce- 
 

dentes das diversas Delegacias Fiscais e de 
repartições de outros Ministérios, o que justifica, 
sobejamente, seja aumentado para 6 (seis) o número 
de Assessores criados com a execução do 
Regimento, que data de 1946. 

 
DIRETORIA DA DESPESA PÚBLICA 

 
QUADRO SINÓTICO 

 
 
Serviço de Inativos e Pensionistas ................ 

 Seção de Inativos....................................... 
 
Seção de Pensionistas............................... 

9 
 

6 

turmas 
 

turmas 
   Total................................................... 15  
      
 
Serviço Administrativo .................................... 

 Seção de Administração............................. 
 
Seção de Expediente................................. 

3 
 

2 

turmas 
 

turmas 
   Total................................................... 5  
     
 
Serviços de Créditos....................................... 

 Seção de Créditos da Fazenda.................. 
 
Seção de Créditos dos Ministérios............. 

7 
 

2 

turmas 
 

turmas 
   Total................................................... 9  
     
 
Serviço de Contrôle......................................... 

 Seção Financeira e de Cadastro................ 
Seção de Contrôle...................................... 
Seção Mecanizada..................................... 

5 
4 
– 

turmas 
turmas 

   Total................................................... 9  
     
1ª Pagadoria ................................................... { .................................................................... 2 turmas 
     
2ª Pagadoria ................................................... { .................................................................... 2 turmas 
     
 Total Geral................................................. { .................................................................... 42  
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PARECER 
Nº 493, DE 1958 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre a emenda 

do Plenário (substitutivo) ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 119, de 1958, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir o crédito especial de Cr$ 
2.000.000,00. 

 
Relator: Sr. Lima Guimarães. 
Ao presente projeto já examinado por esta 

Comissão, apresentou o nobre Senador Gilberto 
Marinho, em Plenário, um substitutivo, que visa a 
autorizar o Poder Executivo a abrir, também, o 
crédito especial de Cr$ 3.000.000,00, como auxílio à 
realização do II Festival Nacional da Banana, em 
agôsto de 1959, na cidade de Itanhaem, Estado de 
São Paulo. 

Examinando o assunto, a Comissão de 
Finanças opinou favoràvelmente à emenda com a 
seguinte: 

 
SUBEMENDA 

 
Ao art. 1º, § 2º, onde se diz: Cr$ 3.000.000,00, 

diga-se: Cruzeiros 1.500.000,00. 
Sala das Comissões, em 14 de novembro de 

1958. – Lima Guimarães, Presidente e Relator. – 
Parsifal Barroso. – Lameira Bittencourt. – Paulo 
Fernandes. – Lino de Matos. – Mathias Olympio. – 
Júlio Leite. – Othon Mäder. 

Emenda a que se refere o parecer supra: 
 

EMENDA Nº 1 
 
Substitua-se o projeto pelo seguinte: 
Autorizo o Poder Executivo a abrir pelo 

Ministério da Fazenda, créditos especiais no total de 
Cruzeiros 5.000.000,00 para auxiliar a realização das 
Exposições Agro-Pecuária e dos Cafés Finos em 
Três Pontas, Minas Gerais e o II Festival da Banana, 
em Itanhaem, São Paulo. 

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir, 
pelo Ministério da Fazenda, os seguintes créditos 
especiais: 

1º de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de 
cruzeiros) para auxiliar as despesas de realização 
das Exposições Agro-Pecuárias e dos Cafés Finos 
na cidade de Três Pontas, Estado de Minas Gerais, 
como partes integrantes das comemorações do I 
Centenário da criação do município, ocorrido em 3 
de julho de 1957; 

2º de Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de 
cruzeiros) como auxílio à realização do II Festival 
Nacional da Banana, em agôsto de 1959, na cidade 
de Itanhaem, Estado de São Paulo. 

Art. 2º Os auxílios de que trata o artigo anterior 
serão entregues: 

a) o do item 1º ao Prefeito Municipal de Três 
Pontas; 

b) o do item 2º ao Prefeito Municipal de 
Itanhaem. 

Parágrafo único. Da aplicação dêsses auxílios, 
os referidos Prefeitos prestarão contas, na forma da 
legislação vigente. 

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

 
Justificação 

 
O incremento da cultura da banana, pela sua 

importância na economia nacional, merece atenções 
especiais do poder público, mormente quando o País 
procura incentivar a produção dos artigos capazes 
de, exportados, aumentar as suas fontes de divisas. 

Em agôsto de 1959, realizar-se-á na cidade de 
Itanhaem, litoral de São Paulo, o II Festival Nacional 
da Banana. 

A exemplo do que tem sido feito em relação 
a outros certames dessa natureza, é justo e 
conveniente que a União auxilie a sua realização, 
que é o objetivo da alteração que se  
propõe ao Projeto de Lei da Câmara nº 119-58, 
na presente emenda. – Gilberto Marinho. – 
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Paulo Abreu. – Caiado de Castro. – Attílio Vivacqua. 
– Daniel Krieger. – Juracy Magalhães. – Vivaldo 
Lima. – Ary Vianna. – Othon Mäder. – Lima 
Guimarães. 

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

Tem a palavra o nobre Senador Alô 
Guimarães, orador inscrito. 

O SR. ALÔ GMMARÃES (*): – Sr. Presidente, 
Senhores Senadores, acabo de ler no “Correio da 
Manhã” longa exposição do Presidente do Conselho 
Superior das Caixas Econômicas. Estuda S. Sa. a 
situação dessas autarquias na Capital da República 
e nos Estados; mostra as dificuldades por que têm 
passado estas instituições de crédito, face a diversas 
leis que lhes têm determinado sangrias tão avultadas 
que entravaram a difusão e a expansão do crédito, 
principalmente no sentido social da instituição. 

Sr. Presidente, um dos aspectos notáveis do 
crédito é o que procura torná-lo cada vez mais 
democrático, mais acessível ao progresso geral da 
população, a fim de atender aos meios sociais, 
sempre crescentes das coletividades humanas. 

Considero superados os estabelecimentos de 
crédito como as Caixas Econômicas, cuja missão 
precípua é amealhar a economia privada do pequeno 
produtor, do burguês médio, do operário, porque os 
juros não condizem com as necessidades da vida e 
os reclamos naturais do lucro. Estabeleceram, então, 
as Caixas Econômicas, para suas expansões, um 
programa destinado a atender, principalmente à 
aquisição da casa própria, para aquêles que não a 
possuem concorrendo do mesmo passo para a 
expansão imobiliária e o equilíbrio social. Há 
necessidade, entretanto, de um sentido mais 
realístico a aplicação da fortuna particular. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

A exposição do Sr. Presidente do Conselho 
Superior das Caixas Econômicas faz com que a 
análise menos percuciente encontre nesses institutos 
um estado de superação. Em primeiro lugar, porque 
não mais podem atender – devido à falta de 
numerário – aos pedidos de empréstimos; em 
segundo, porque os planos estabelecidos para 
melhor aplicação do dinheiro não são aceitos pelos 
órgãos maiores da Administração Pública. Preconiza, 
então, passem as Caixas Econômicas, daqui por 
diante, ouvidos os órgãos próprios, a aplicar suas 
reservas na compra de terrenos e conseqüentes 
edificações a serem vendidas a particulares, dentro 
das suas normas habituais. Poderiam, então, as 
Caixas Econômicas Federais dos Estados, 
estabelecer convênio com a Caixa Econômica 
Federal, para que o seu dinheiro excedente fôsse 
aplicado em Brasília, em construções que 
atendessem aos reclamos dos particulares. 

Sr. Presidente, acredito na honestidade dos 
propósitos de quem estabeleceu êsse plano. Não 
devo comentar se a aplicação melhor, de maior 
rentabilidade, no sentido social, seria a estabelecida 
por êsse plano. 

Acredito, porém, que outros programas 
poderiam ser mais bem apreciados pela direção das 
Caixas Econômicas, servindo melhor ao sentido 
coletivo – quem sabe? – com maior repercussão na 
vida e no progresso do País. 

Não seria útil – pergunto – não constituíria 
aplicação de alto sentido patriótico, aplicarem 
 as Caixas Econômicas suas reservas em 
empréstimos aos Estados, para a construção de 
rodovias ou para o atendimento de outros serviços 
públicos? 

Por que construir casas em Brasília? 
Deixo a indagação, para estudo dos 

parlamentares, dos homens responsáveis da  
Nação. 
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O SR. NOVAES FILHO: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Com muita 
satisfação. 

O SR. NOVAES FILHO: – Estou de pleno 
acôrdo com a sugestão de V. Exa. As reservas 
poderiam ser aplicadas, muito especialmente, nos 
serviços de abastecimento de água e fornecimento 
de energia elétrica. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Agradeço o 
aparte do nobre Senador por Pernambuco. 

Realmente, nossas populações, nossos 
Municípios e Estado estão a braços com 
problemas difíceis, muitos a exigirem solução 
imediata; seus problemas de energia elétrica e 
abastecimento de água, por exemplo, oferecem 
preferência aos demais, por serem de ação 
coletiva com possibilidades de recuperação 
rápida do dinheiro empregado. Haja vista, repito, 
os serviços citados pelo nobre Senador Novaes 
Filho – energia elétrica, água e esgotos, nos 
Municípios brasileiros, dentro os que dentre 
muitos estão a desafiar solução de normas 
administrativas. 

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

O SR. ALÔ GUIMARAES: – Pois não. 
O SR. NOVAES FILHO: – Estou 

acompanhando, com muito interêsse, o raciocínio de 
V. Exa. Com essa aplicação, o dinheiro depositado 
nas Caixas Econômicas, que é, de modo geral, da 
classe média, em vez de beneficiar sòmente alguns, 
serviria à coletividade. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Muito obrigado 
pelo novo aparte de V. Exa., que vem ilustrar meu 
discurso. 

Sr. Presidente, não sou economista, 
tampouco conheço os problemas de finanças. 
Sei, porém, que há inquietação universal, que 
 

normas novas se criaram para a retenção do dinheiro 
particular e sua aplicação no sentido da maior 
rentabilidade. 

A maioria dos Bancos, principalmente as 
organizações de crédito como as Caixas 
Econômicas, estará destinada à superação, se novos 
programas não forem traçados para a aplicação do 
dinheiro particular depositado nessas instituições, 
para que, empregado, proporcione maior rendimento 
aos depositantes, de tal sorte a enfrentar também a 
inflação desordenada da moeda. 

No ritmo inflacionário em que vivemos, 
ninguém mais pode, em nossa terra, criar economia 
própria, depositando dinheiro em organizações 
bancárias; daí surgirem instituições novas como a 
Crescinco e outras organizações de investimento de 
capital privado por cujos programas cada depositante 
é quase parte da organização auferindo, além dos 
juros naturais do capital, uma fração da renda 
proveniente do seu emprêgo útil. 

Sr. Presidente, desejaria trazer minha 
solidariedade ao Conselho Superior das Caixas 
Econômicas do Brasil, estimulando-o a procurar 
novas fórmulas para a aplicação do dinheiro dessas 
organizações autárquicas do País, mas não serei o 
primeiro a dar-lhe apoio no sentido de que todo êsse 
capital seja entregue à Novacap para a fundação de 
Brasília, que emergirá para a riqueza e progresso do 
País. 

Acredito que os Governos Estaduais e o da 
República teriam melhor ajuda das Caixas 
Econômicas se êsse capital fôsse entregue a outros 
tipos de emprêsas públicas de recuperação fácil do 
dinheiro e de propiciamento melhor do progresso. 

Eram as considerações, Sr. Presidente, 
Senhores Senadores, que me ocorreram fazer, em 
face da exposição do Presidente do Conselho Diretor 
das Caixas Econômicas Federais. (Muito bem; muito 
bem. Palmas). 
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O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à 
 

ORDEM DO DIA 
 
Votação, em discussão única, do Projeto de 

Lei da Câmara nº 131, de 1956, que assegura ao 
aluno de grau médio, gratuidade de matrícula por 
motivo .de falecimento de pai ou responsável, tendo 
1 – Sôbre o projeto: da Comissão de Constituição e 
Justiça (número 1.195, de 1956), pela 
constitucionalidade; da Comissão de Educação e 
Cultura (número 1.196, de 1956), favorável, com 
modificações; – da Comissão de Finanças (nº 23, de 
1957), favorável; II – Sôbre as emendas: – da 
Comissão de Constituição e Justiça (nº 384, de 
1958). favorável à de nº 1, nos têrmos da 
subemenda que oferece; – da Comissão de 
Educação e Cultura; nº 1.196, de 1956, oferecendo a 
de nº 1-C; n. 385, de 1958, favorável à subemenda 
da Comissão de Constituição e Justiça e contrário à 
Emenda nº 2; – da Comissão de Finanças; nº 23, de 
1957, oferecendo subemenda à Emenda nº 1-C; nº 
386, de 1957, favorável; à subemenda da Comissão 
de Constituição e Justiça à Emenda nº 1-C e 
contrário à Emenda nº 2. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Tendo a Comissão de 

Constituição e Justiça oferecido nova subemenda à 
Emenda nº 1-C, é aberta discussão especial das 
mesmas, de acôrdo com o disposto no 1º do art. 114, 
do Regimento Interno. 

Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 
a discussão. (Pausa). 

Está encerrada. 
Em votação a 2a subemenda. Se aprovada 

esta subemenda. ficam prejudicadas a Emenda nº 1-
C e a outra subemenda (da Comissão de Finanças). 

Os Senhores Senadores que aprovam a 2ª 
subemenda, queiram permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovada. 
É a seguinte a, subemenda aprovada: 
 

2ª SUBEMENDA 
 
A Emenda nº 1-C. 
Dê-se à emenda a seguinte redacão: 
"Art. 1º Ao estudante matriculado em 

estabelecimento de ensino de grau médio, 
oficialmente reconhecido, e áo candidato habilitado 
em exame de admissão e que, por motivo: de 
falecimento do pai ou responsável, carecerem de 
meios para prosseguir nos cursos, fica assegurada a 
gratuidade dos respectivos estudos, aplicando-se-
lhes as disposições vigentes para o estudante 
gratuito nos estabelecimentos oficiais de ensino. 

É a seguinte a emenda prejudicada: 
 

EMENDA Nº 1 
 
Substitua-se o art. 1º do projeto pelo seguinte: 
"Art. 1º Ao estudante regularmente matriculado 

em estabelecimento de ensino de grau médio e ao 
candidato inscrito ou já habilitado em exame de 
admissão para ingresso no mesmo, que, por motivo 
de falecimento de pai ou responsável, carecerem de 
recursos para prosseguirem ou ingressarem nos 
cursos, fica assegurada a gratuidade dos respectivos 
estudos. 

É a seguinte a subemenda prejudicada: 
 

SUBEMENDA 
 
A Emenda nº 1-C, suprima-se a expressão: 
"inscrito ou já". 
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O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
Emenda nº 2. 

Os Srs. Senadores que aprovam a emenda, 
queiram permanecer sentados. (Pausa). 

Está rejeitada. 
É a seguinte a emenda rejeitada : 
 

EMENDA Nº 2 
 
Transforme-se o parágrafo único em 1º, 

acrescentando-se o seguinte: 
"§ 2º Independentemente da bôlsa de que 

trata o parágrafo anterior, serão mantidos 
gratuitamente os estudantes, nos casos dês-te 
artigo, pelos estabelecimentos de ensino médio que 
recebem subvenção dos cofres públicos federal, 
estadual ou municipal". 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto 
assim emendado. 

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

Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

Comissão de Redação: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 131, DE 1956 

 
(Nº 1.107-B, de 1956, na Câmara dos Deputados) 

 
Assegura ao aluno de grau médio gratuidade 

de matrícula por motivo de falecimento de pai ou 
responsável. 

 
O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1º Ao estudante matriculado em 

estabelecimento de ensino de grau médio, 
oficialmente reconhecido, que, por motivo de 
falecimento de pai ou responsável, carecer de 
recursos para prossegui- 
 

mento do curso, fica assegurada a gratuidade dos 
respectivos estudos. 

Parágrafo único. Para execução do disposto 
neste artigo, conceder-se-á bôlsa de estudos por 
conta de recursos do Fundo Nacional de Ensino 
Médio, quando não fôr possível o aproveitamento 
de matrícula gratuita legalmente disponível ou 
posta à disposição do Ministério da Educação e 
Cultura. 

Art. 2º A gratuidade a que se refere o  
artigo anterior será concedida a partir do  
mês seguinte ao em que fôr requerido ao órgão 
competente do Ministério da Educação e Cultura 
e ficará condicionada, nos atos de renovações  
de matrícula, à comprovação de haver o 
beneficiado obtido promoção à. série seguinte e 
de que não melhoraram suficientemente as 
condições financeiras que justificaram aquela 
concessão. 

Parágrafo único. Requerida a gratuidade, 
será assegurada ao aluno a continuação dos 
estudos até decisão final dos órgãos 
competentes. 

Art. 3º O Ministério da Educação e Cultura 
expedirá, dentro de 30 (trinta) dias, as instruções 
necessárias à execução da presente lei. 

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Primeira discussão do Projeto, de Lei do 
Senado nº 36, de 1957, que acrescenta um 
parágrafo aoart. 9º da Lei nº 605, de. 5 de janeiro de 
1949, que dispõe sôbre o repouso semanal 
remunerado e o pagamento de salário nos dias 
feriados civis e religiosos, tendo Pareceres,. sob ns. 
404 a 406, de 1958, respectivamente das Comissões 
– de Constituição e Justiça, favorável; – de 
Legislação Social contrário; e – de Economia, 
contrário. 
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O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está rejeitado. 
É o seguinte o projeto rejeitado, que vai ao 

Arquivo: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº36, DE 1957 

 
Acrescenta um parágrafo ao art. 9º da Lei nº 

605, de 5 de janeiro de 1949, que dispõe sôbre o 
repouso semanal remunerado e o pagamento de 
salário nos dias feriados civis e religiosos. 

 
Art. 1º É acrescentado ao art. 9º da Lei nº 605, 

de 5 de janeiro de 1949, o seguinte parágrafo único. 
Parágrafo único. Serão também pagos em 

dôbro os serviços executados à noite e aos 
domingos. 

 
Justificação 

 
Por fôrça da Lei nº 605, de 5 de janeiro de 

1949, nas atividades em que não foi possível, em 
virtude das exigências técnicas das emprêsas, corno 
é o caso das entidades estivadoras, a suspensão do 
trabalho nos dias feriados, civis e religiosos, a 
remuneração será paga em dôbro, salvo se o 
empregador determinar outro dia de folga. 

No caso do trabalho à noite e aos domingos, 
determina o art. 262, parágrafo 4º, da Consolidação 
das Leis do Trabalho, que os mesmos serão pagos 
com um acréscimo de 25%, sôbre as taxas ou 
salários constantes das tabelas aprovadas. 

Realizando-se em horário geralmente 
destinado ao repouso, quando o organismo humano 
já se sente abalado pelas fadigas da vida moderna, o 
trabalho noturno, por isso mesmo, deve ter menor 
duração e maior remuneração do que o diurno, 
sendo, portanto, justo o projeto que temos a honra 
de oferecer à consideração do Senado Federal. 

Senado Federal, em 9 de setembro de 1957. – 
Lino de Mattos. 

 
Legislação citada 

 
(Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949) 

 
Art. 9º Nas atividades em que não fôr possível, 

em virtude das exigências técnicas das emprêsas, a 
suspensão do trabalho, nos dias feriados civis e 
religiosos, a remuneração será paga em dôbro, salvo 
se o empregador determinar outro dia de folga. 

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

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 
sessão. Designo para a sessão ordinária a seguinte 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Votação, em. discussão única, do Projeto 

de Lei da Câmara nº 88, de 1958, que dispõe sôbre 
a inatividade dos militares da Polícia Militar, do 
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e dos 
remanescentes da extinta Polícia Militar do Território 
do Acre, e dá outras providências (em regime de 
urgência, nos têrmos do art. 156, 

§ 3º, do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 428, de 1958, do Sr. Gilberto 
Marinho e outros Senhores Senadores, aprovado  
na sessão ordinária de 14 do mês em curso)  
tendo Pareceres (ns. 373 a 375, de 1958) das Co- 
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missões: – de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade; – de Segurança Nacional, 
oferecendo Emendas (ns. 1-C a 10-C); – de 
Finanças, favorável ao projeto e às emendas; e 
dependendo de pronunciamento das mesmas 
Comissões sôbre as emendas de Plenário. 

2 – Votação, em discussão única, do  
Projeto de Lei da Câmara nº 51, de 1958, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério 
 

da Viação e Obras Públicas, o crédito especial de 
Cr$ 2.000.000,00 para construção de prédio próprio 
para a Agência Postal Telegráfica, na cidade de 
Capanema, Estado do Pará, tendo Pareceres 
Favoráveis ao projeto, sob ns. 146 e 458, de 1958, 
da Comissão de Finanças. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 10 horas e 40 

minutos. 

 



156ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 3ª LEGISLATURA, EM 20 DE NOVEMBRO DE 
1958 

 
PRESIDÊNCIA DO SENHOR VICTORINO FREIRE 

 
As 14 horas e 30 minutos, acham-se 

presentes os Senhores Senadores: 
Vivaldo Lima. 
Mourão Vieira. 
Prisco dos Santos. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Waldemar Santos. 
Mathias Olympio. 
Leônidas Mello. 
Onofre Gomes. 
Parsifal Barroso. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
Argemiro de Figueiredo. 
Apolônio Salles. 
Novaes Filho. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Juracy Magalhães. 
Lima Teixeira. 
Carlos Lindenberg. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Moreira Filho. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Alencastro Guimarães. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Bernardes Filho. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 

Lino de Mattos. 
Moura Anirade. 
Domingos Vellasco. 
Coimbra Bueno. 
Pedro Ludovico. 
Mário Motta. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Othon Mäder. 
Gaspar Velloso. 
Alô Guimarães. 
Gomes de Oliveira. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá.. – (55). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 55 Senhores 
Senadores. Havendo número legal, está aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Arlindo Rodrigues, servindo de 2º 

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

O Sr. Waldemar Santos, servindo de 1º 
Secretário, dá conta do seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
PROJETO DE RESOLUÇÁO 

Nº19,DE1958 
 
Nomeia para o cargo inicial da carreira de 

Taquígrafo candidata habilitada em concurso. 
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O Senado Federal resolve: 
Artigo único. É nomeada, de acôrdo com a 

alínea e do artigo 61 do Regimento Interno, para 
exercer o cargo de Taquígrafo, classe N, do Quadro 
da Secretaria do Senado Federal, Christina Rose 
Mario Joffily. 

 
Justificação 

 
A presente nomeação visa a preencher claro 

existente no quadro da Secretaria do Senado 
Federal, na carreira de Taquígrafo. 

Trata-se de candidata habilitada em concurso 
público, em 4º lugar, conforme publicação no Diário 
do Congresso de 30 de maio de 1957. 

Já nomeados os três primeiros colocados, a 
nomeação obedece, assim, à rigorosa ordem da 
classificação final. 

Sala das Sessões, em 20 de novembro de 
1958. – Apolônio Salles. – Freitas Cavalcanti. – 
Victorino Freire. – Domingos Vellasco. – Mathias 
Olympio. – Prisco dos Santos. 

Às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 

 
PARECERES 

NS. 495 E 496, DE 1958 
 

Nº 495, de 1958 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, 

sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 8, de 1958, 
que dispõe sôbre fixação dos subsídios, diária e 
ajuda de custo dos membros do Congresso 
Nacional, para o período legislativo de 1959 a 1962. 

 
Relator: Sr. Lima Guimarães. 
O projeto de decreto legislativo em  

exame fixa os níveis dos subsídios dos membros  
do Congresso Nacional para o período legíslati- 
 

vo de 1959 a 1962, estabelecendo o «quantum» das 
diárias e ajuda de custo. 

2. A proposição se harmoniza com o disposto 
no art. 47, da Constituição Federal, verbis: 

Art. 47 Os Deputados e Senadores vencerão 
anua mente subsídio igual e terão igual ajuda de 
custo. 

§ 1º O subsídio será dividido em duas partes: 
uma fixa, que se pagará no decurso do ano, e outra 
variável, correspondente ao comparecimento. 

§ 2º A ajuda de custo e o subsídio serão 
fixados no fim de cada legislatura. 

A matéria se inscreve na relação daquelas 
privativas do Congresso, nos têrmos do disposto no 
art. 66, inciso IX, da Carta Magna pelo qual 

«Art. 66. É da competência exclusiva do 
Congresso Nacional: 

IX. fixar a ajuda de custo dos membros do 
'Congresso Nacional, bem como o subsídio dêstes e 
os do Presidente e do Vice-Presidente da 
República». 

3. Por tais fundamentos, somos pela 
aprovação do projeto em causa, cuja 
constitucionalidade é manifesta. 

Sala das Comissões, em 12 de novembro de 
1958.– Lourival Fontes, Presidente. – Lima 
Guimarães, Relator. – Argemiro de Figueiredo. – Rui 
Palmeira. – Daniel Krieger. – Jorge Maynard. – Ruy 
Carneiro. 

 
Nº 496, DE 1958 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 8, de 1958. 
 
Relator: Sr. Lima Guimarães 
O presente projeto de Decreto Legislativo. 

estabelece o subsídio, a diária e a ajuda  
de custo dos membros do Congresso  
Nacional para o período legislativo de 1959 
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a 1962, fixando igualmente, a representação dos 
Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos 
Deputados. A parte fixa do subsídio parlamentar está 
determinada em ,Cr$ 360.000,00 (trezentos e 
sessenta mil cruzeiros) anuais e a variável na diária 
de Cruzeiros 1.200,00 (um mil e duzentos cruzeiros) 
pagável por comparecimento. A ajuda de custo será 
paga em duas parcelas iguais, no início e no término 
de cada sessão legislativa, não sendo devida na 
convocação extraordinária do Congresso, feita por 
qualquer das Câmaras, se realizada em imediata 
seqüência à sessão legislativa ordinária ou dentro 
em oito (8) dias de seu encerramento. Por outro lado, 
é indevido o pagamento da ajuda de custo ao 
parlamentar que não com-parecer às sessões 
realizadas no período de convocação extraordinária. 

2. A matéria constante do projeto já é de 
inteiro conhecimento geral. Trata-se, de um lado, de 
dar cumprimento à determinação do art. 66 inciso IX, 
da Constituicão Federal, e de outro, de corporificar 
um reajustamento cuja necessidade está na 
consciência dos membros do Poder Legislativo. A 
apresentação do projeto foi precedida de estudos 
aprofundados, aos quais não foi indiferente o 
concurso dos aludidos fatôres. 

Nessas condições, a Comissão de Finanças 
opina pela aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, 18 de novembro de 
1958. – Vivaldo Liana, Presidente em exercício. – 
Lima Guimarães, Relator. – Daniel Krieger. – 
Lameira Bittencourt. – Parsifal Barroso. – Novaes 
Filho. – Francisco Gallotti. – Ary Vianna. – Lino de 
Mattos. – Júlio Leite. – Paulo Fernandes. – Othon 
Mäder. – Juracy Magalhdes. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
requerimento do nobre Senador Bernardes Filho. 

É lido e despachado à Comissão de Relações 
Exteriores o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 
Nº 447, DE 1958 

 
Tendo sido designado para chefiar a 

Delegação do Brasil à posse do futuro Presidente da 
República do México, solicito me seja concedida 
autorização para desempenhar essa missão, nos 
têrmos do art. 49 da Constituição Federal e do art. 24 
do Regimento Interno. 

Sala das Sessões, em 20 de novembro de 
1958. – Bernardes Filho. 

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

Tem a palavra o nobre Senador João 
Villasbôas, primeiro ora-dor inscrito. (Pausa). 

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

Mattos, segundo orador inscrito. (Pausa). 
Ausente S. Exa. dou a palavra ao nobre 

Senador Mourão Vieira, terceiro orador inscrito. 
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Desisto da 

palavra, Senhor Presidente. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 

Senador Apolônio Salles, quarto orador inscrito. 
(Pausa). 

Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira, 

quinto orador inscrito. 
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O SR. LIMA TEIXEIRA (*): – Senhor 
Presidente, tive ensejo ontem, com grande alegria 
para mim, de tomar conhecimento, através dos 
jornais, da reunião promovida pelo Chefe do 
Executivo, de Ministros de Estado e do Presidente da 
COFAP, da qual resultou a enérgica decisão de 
iniciar-se a contenção dos preços, cogitando-se – o 
que considero muito acertado – até de congelá-los. 

As criticas, entretanto, não demoraram. Ontem 
mesmo li, no «O Globo», declaração de um 
representante das classes produtoras – se não me 
engano do comércio, Senhor Zulfo Malmann – 
reputando contraproducente a deliberação do Chefe 
do Executivo. No seu entender, provocaria a venda 
dos gêneros de primeira necessidade no câmbio 
negro. 

Outro pronunciamento de não menor valia, da 
Confederação dos Trabalhadoras, em telegrama 
dirigido ao Senhor Presidente da República. louvava 
aquêle gesto na hora em que a ascensão de preços 
é assustadora e, de certo modo se reflete na 
Administração e no Govêrno Federal. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Permite V. 
Exa, um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer. 
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – O Presidente 

da Confederação dos Trabalhadores expressou o 
sentir da classe que sofre. na própria carne essa 
contingência de nossa vida econômica, com o 
encarecimento diário das utilidades e 
conseqüentemente redução do valor aquisitivo da 
moeda. Quanto a outra classe... 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – A patronal. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
...representada por um membro da Federação das 
Indústrias e do Comércio, defende setor não atingido 
pela conjuntura, de vez que o comércio e a indústria 
reajustam comercialmente os preços, à medida que 
os lucros se tornem insuficientes. 

O SR. NEVES DA ROCHA: – E reajustam 
sempre de maneira exagerada. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Deviam fazer 
um reajustamento razoável. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sem falar na 
exploração, pois há, também, os que exploram o 
povo. 

Senhor Presidente, o Sr. Juscelino Kubitschek 
deu um grande passo e assumiu atitude enérgica. 
Quando o Presidente da COFAP pediu o prazo de 
dez dias. S. Exa. imediatamente respondeu: «Nem 
mais cinco minutos; a contenção dos preços tem que 
ser levada a efeito desde já». 

Essa atitude do Sr. Juscelino Kubitschek, no 
instante em que são estudados novos níveis salariais 
e o aumento do funcionalismo público civil e militar, 
permite melhor exame, tomando por base o custo da 
vida. Como os fatos se apresentavam não havia 
possibilidade de fixação de novos salários; de 
semana para semana havia aumentos substanciais 
nos gêneros de primeira necessidade, o que 
contribuía sensivelmente para a elevação do custo 
da vida. 

Devemos, naturalmente, permanecer alertas. 
Se a COFAP não tiver amparo com que coibir os 
abusos, evitar as fraudes, fiscalizar os fabricantes, 
que procurem burlar o desejo do Senhor Presidente 
da República; se não tiver apoio para concretizar os 
desígnios do Sr. Juscelino Kubitschek, então, sim, 
haverá o câmbio negro. 
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O SR. PEDRO LUDOVICO: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer. 
O SR. PEDRO LUDOVICO: – O congelamento 

de preços determinado pelo Senhor Presidente da 
República é muito restrito. Há cêrca de seis meses, o 
Uruguai determinou o congelamento total de preços, 
inclusive de salários e vencimentos. É o que se devia 
fazer no Brasil... 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Muito bem. 
O SR. PEDRO LUDOVICO: – ...é o que se 

devia ter feito há mais de dois anos. O General de 
Gaulle, tão logo assumiu o Govêrno da França, 
tratou de congelar os preços. Aquêle país estava, 
como o Brasil, em situação terrível. no tocante à 
elevação do custo da vida. Vossa Excelência está 
com a razão. O Presidente da República andou 
exemplarmente, respondendo como o fêz ao  
Coronel Frederico Mindello. Aliás, eu sabia que o 
Presidente da COFAP e o seu Conselho são 
contrários a qualquer congelamento de preços. E é 
de estranhar que assim seja. Logo que houve a 
determinação do congelamento de preços, os 
comerciantes e os jornais vêm manifestando seu 
desagrado. Querem continuar a explorar o povo, já 
tão sacrificado. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Vossa Excelência 
tem tôda a razão. O gesto do Senhor Presidente da 
República só pode repercutir de maneira a mais 
elogiosa perante a população, principalmente em 
relação às classes trabalhadoras. Sensível à 
situação grave que atravessamos, agiu 
decisivamente. Acredito que S. Exa, poderá coibir as 
burlas, os meios de que os exploradores lançam mão 
para elevação dos preços. 

Êste govêrno que – diga-se de passagem – 
se tem dignificado pelas realizações, pelos bons 
propósitos e pelo encaminhamento da solução de 
vários problemas, se amanhã deixasse sem freio a 
marcha ascendente dos preços, encontraria uma 
reação muito grande, não obstante a circunstância 
de estar o Senhor Presidente da República, no 
momento, dando as maiores provas de seu interêsse 
na solução dos altos problemas do Brasil. 

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

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer. 
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Vossa 

Excelência, o nobre Senador Pedro Ludovico e eu 
como que constituímos a vanguarda da defesa de 
órgãos como a COFAP, que velam nela economia 
popular e pelo contrôle de preços. Entretanto, é de 
se louvar a orientação do govêrno, no sentido de dar 
a êsse órgão a força de que necessita para enfrentar 
a situação grave que o País atravessa, diante da 
tendência geral do aumento de preços. Quanto ao 
congelamento. inegàvelmente, é a única e adequada 
medida a ser tomada em circunstância como a atual. 
O que é de se temer, é que a COFAP não esteja 
organizada ou aparelhada para uma ação eficiente 
no sentido de impedir essa elevação de preços não 
só de produtos da lavoura – pois é necessária 
encarar a economia em todo seu conjunto – também 
dos provindos de outras fontes e da indústria, 
sobretudo onde se faz sentir um rigoroso contrôle e 
congelamento de preços. Praza a Deus que a 
COFAP esteja devidamente aparelhada e que o seu 
presidente. Coronel Frederico. Mindello não tenha 
dúvidas quanto à conveniência e à necessidade do 
contrôle de preços. 
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O SR. PEDRO LUDOVICO: – Seria 
aconselhável a constituição de pequenos tribunais 
populares para fiscalizar os preços dessas utilidades 
e, assim, evitar a ganância de lucro que impera. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Já há leis 
sôbre o assunto. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Há muitas leis 
regulando a matéria; porém, faz-se mister sejam 
aplicadas. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Ouvi dizer 
que o govêrno talvez venha a pedir ao Congresso 
novas medidas. Contesto. O govêrno não mais 
precisa de providências. Já as demos; aí estão, 
estipuladas em lei. Prove o govêrno dos elementos 
necessários. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – A legislação é mais 
que suficiente. Precisamos, à frente dêsses setores, 
de homens que encarem mais os interêsses da 
coletividade que os interêsses particulares; que 
tenham coragem suficiente para pôr em execução, 
medidas de combate à exploração desenfreada. Se 
houver êsse propósito, o povo dará seu integral 
apoio e os que desrespeitam a lei terão receio de 
fraudá-la. 

O SR. NEVES DA ROCHA: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer. 
O SR. NEVES DA ROCHA: – A COFAP 

precisa através de seus fiscais, fiscalizar 
rigorosamente, o tabelamento dos preços. Quando 
dirigi a Prefeitura de Salvador – e Vossa Excelência 
estava na Bahia nessa época... 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Lembro-me 
perfeitamente. 

O SR. NEVES DA ROCHA: – ...criei uma 
comissão de tabelamento, com reuniões semanais. 

Dela faziam parte representantes das diferentes 
classes. O exame dos preços das utilidades era 
permanente. O «Diário Oficial» publicava a tabela que 
vigorava até a nova reunião da Comissão. 

Tôdas as casas de negócios eram obrigadas a 
afixar as tabelas à vista do público. A fiscalização era 
tão eficiente, que ninguém burlava a lei. As multas 
eram rigorosas. As mesmas providências deveriam 
ser tomadas nela COFAP e seu corpo de 
fiscalização. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Não há dúvida. 
O SR. PEDRO LUDOVICO: – No sentido 

geral, não se pode esperar que um órgão fracassado 
tome providências como a que V. Exa. se refere. Há 
alguns Estados em que a COFAP tem produzido 
qualquer coisa. Todos sabem que, há muito tempo, 
esperamos por essa providência, para coibir a 
ganância. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – É mais uma crise 
que se atravessa. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – A COFAP não 
corresponde aos anseios do povo. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Senhor Presidente, 
os depoimentos que acabamos de ouvir são 
merecedores do maior crédito. Tenho experiência do 
assunto, desde o tempo em que, Presidente da 
Assembléia Legislativa do meu Estado, em 1951, 
substitui eventualmente o Governador da Bahia. 

A onda, nessa ocasião, era a mesma de hoje; 
e o aumento principal recaia, precisamente, sôbre a 
carne verde. 

Naquele tempo, não existia a COAP, e sim a 
Comissão de Preços. Convoquei os seus dirigentes – o 
Estado, através de seus Secretários, era representado 
na Comissão – e, depois de longos debates e reuniões 
sucessivas, resolvi ir à Feira de Santana, grande 
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centro de vendedor de gado, para verificar o preço 
real por que estavam sendo vendidas as reses e 
certifiquei-me que os preços não coincidiam com os 
anunciados pela Comissão; eram muito mais  
baixos. O efeito psicológico produzido naquele 
centro, com a chegada do Governador para  
observar o que ocorria, foi enorme. Os fazendeiros 
fizeram-me magnífica exposição, demonstrando não 
serem êles os interessados no aumento do preço da 
carne verde, mas os intermediários os 
açambarcadores, que viviam dos lucros das 
propriedades agrícolas. 

Comprometeram-se os fazendeiros a prestar-
me inteira solidariedade e a não permitir aumentos, 
até porque o Senhor Presidente da República estava 
disposto a aplicar aos que os promovessem a Lei de 
Economia Popular. Nenhum marchante teve  
mais a coragem de falar em aumento de preços da  
carne verde. No curto período de minha 
administração, não se tratou de elevação dos preços 
dos gêneros de primeira necessidade; ao contrário 
houve até baixa. 

Se o govêrno assumir atitude enérgica, vara 
efeito da contenção dos preços... 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Foi o que 
sempre faltou. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – ... nenhum 
comerciante, sabendo que responderá perante a 
Delegacia de Polícia, terá a audácia de desrespetar 
a Lei de Economia Popular. 

Às vêzes, é necessário proceder-se com 
energia, dando até a impressão de que se está 
descambando para a violência, quando em jôgo o 
interêsse coletivo. 

Se o govêrno agir com decisão – e já  
está começando, pelo que se deduz da  
recente explanação do Senhor Presidente  
da República perante os Ministros do  
Estado – assistiremos a uma fase de maior 
 

tranqüilidade e confiança popular e maior respeito à 
lei. Ponha-se freio nesses ricos que não se 
contentam com poucos ganhos desejando, sempre, 
mais recursos para construírem grandes edifícios e 
realizarem viagens de recreio, enfim esbanjarem 
dinheiro à vontade. Quando o Presidente da 
República se dispõe a executar êsse seu propósito, 
deve merecer o aprêço, a solidariedade e, sobretudo, 
o concurso desta Casa para outras medidas que 
pretenda adotar e que só podem repercurtir em favor 
do povo. 

Senhor Presidente, ao lado das medidas que o 
Chefe do Executivo acaba de tomar, eu sugeriria 
outra, qual seja a de fomento à produção; então, dar-
se-iam realmente facilidades de crédito não àqueles 
que dispõem de fortuna e encontram os bancos 
abertos quando necessitam de recursos, mas aos 
pequenos lavradores, anônimos, que trabalham pela 
grandeza do País e cujo número é de cêrca de oito 
milhões. Volveria, de fato, o crédito a atender aos 
que trabalham eficientemente para o 
desenvolvimento das culturas e os financiamentos 
seriam baratos e a longo prazo, não conforme os 
concede o Banco do Brasil, a prazo curto  
e juros altos. 

Não posso considerar razoáveis para a 
Lavoura os juros de 10%; não deveriam ir além de 
5%. Mercê de Deus, ainda há, neste País, 
instituições, em verdade poucas, que financiam a 
Agricultura à base de 4%. Sei dos motivos que levam 
o Instituto do Açúcar e do álcool a financiar as 
Cooperativas a juros de 2%; estas últimas 
emprestam aos agricultores, seus associados, à 
razão de 4%. 

Quando chegará o da em que a Carteira de 
Crédito Agrícola do Banco do Brasil proporcionará ao 
homem do campo auxilio efetivo? O lavrador raramente 
pode viajar para as capitais, procurar o Banco do Brasil 
e retirar uma migalha para aumentar sua produ- 
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ção. Quando o faz, tem de apresentar certidões 
negativas, prova de propriedade, e outros tantos 
documentos. Muitas vêzes, ao chegar com um maço 
dêles ao Banco, recebe a informação de que ainda 
falta algum papel. Conheço casos assim. Viajando 
pelo interior, senti de perto a angústia dos que vivem 
em localidades mais distantes, sujeitos às fases mais 
difíceis, precisamente porque vivem no perímetro da 
sêca. Conseguem empréstimos no Banco do Brasil, 
plantam, as chuvas não caem. Morre a plantação, 
mas o temperamento e a capacidade de luta é muito 
maior do que o desânimo que poderia existir 
naqueles homens das distantes regiões e que 
plantam para abastecer o Brasil. Renovam então, a 
cultura que não raro, tornam a perder. Com a nova 
perda, enfrentam luta muito maior, visto como têm de 
acudir ao pagamento da importância concedida para 
a plantação que não chegou a produzir. Nos 
lugarejos onde não existe agência do Banco, têm 
que lançar mão dos intermediários, recorrer aos 
agiotas. Nesse caso, embora consigam recursos, o 
plantio tem que ser restrito. 

– Essas as dificuldades as vicissitudes que 
fazem com que êste Brasil imenso ainda tenha 
grande área despovoada, sem poder contar com 
investimentos na agricultura. 

Senhor Presidente, se o Sr. Juscelino 
Kubitschek de Oliveira levar a efeito êsse fomento, 
através de cooperativas, associações rurais ou 
mesmo indiretamente àqueles que têm crédito 
pessoal, capacidade de trabalho, que possam dar 
provas de sua dedicação à agricultura e ao  

amanho da terra, se der amparo a essa 
,classe, assistiremos ao desenvolvimento das 
lavouras de subsistência e, por isso mesmo, ao 
barateamento do custo de vida. 

Vamos, então, prover de meios  
àqueles que querem plantar fei- 
 

jão, arroz, mandioca, para produzir a farinha a preço 
barato, dando-lhes tôda a assistência. Assim 
auxiliamos a contenção dos preços, baratearemos os 
gêneros alimentícios e daremos assistência aos 
agricultores. 

Se seguirmos por êsse caminho, estaremos 
realizando grande obra. De nossa parte ajudaremos 
a Administração Pública com os recursos para 
atender a essa urgente necessidade ou justa 
reivindicação dos homens que vivem e lutam no 
campo para formar fonte de riqueza para o País. 

É fator importante a assistência a ser dada à 
lavoura, que só o País poderá socorrer se fôsse 
permitido, através do Ministério da Agricultura, 
prepararmos patrulhas mecanizadas nos Estados, 
com sede nas Seções do Fomento Agrícola para 
preparar, arar a terra, gradear, sulcar, plantar, 
mediante taxa módica, pelo serviço prestado. Então 
haveria, Senhor Presidente, aumento de produção e o 
conseqüente barateamento dos gêneros de primeira 
necessidade. Tal, porém, não convém, Senhor 
Presidente; e por quê? Porque as grandes 
propriedades ainda estão nas mãos dos grandes 
proprietários, aos quais não interessa produzir mais 
do que as suas terras podem dar. Não adianta, por 
outro lado, arrendar glebas aos rendeiros, que devem 
procurar as terras de volutas do Estado, mesmo que 
não sejam de boa qualidade, com o agravante de não 
possuirem êsses agricultores adubo. Hoje não se 
consegue que o rendeiro plante na propriedade 
agrícola, porque o proprietário começa a receiar que 
as garantias atualmente dadas aos arrendatários 
possam, amanhã, contribuir para dificultar-lhe a 
retomada de suas terras, para exploração própria. 

Tenho conhecimento Senhor Presidente,  
de que se cogita de projeto que, se à  
primeira vista, afigurar-se-á odioso, poderá, 
entretanto, produzir os melhores resultados. Vi- 
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sa a proporcionar ao proprietário no decurso de 
determinados anos, o direito de reaver a sua 
propriedade, para explorá-la. Êsse dispositivo, 
extinguirá do espírito de muitos proprietários o receio 
de arrendar suas fazendas, de reservar uma 
pequena área para, arrendamento, pois se sentirão 
legalmente amparados para, em determinado tempo, 
reaverem a sua propriedade, a fim de a explorarem 
êles mesmos. A situação atual, entretanto, tem 
levado proprietários a não permitirem que os 
rendeiros se fixem na sua gleba, tal o receio de que, 
amanhã, nossa vir uma lei concedendo aos 
arrendatários o direito de permanecerem na terra, 
indenizando o dono. 

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

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer. 
O SR. NOVAES FILHO: – Parece-me que não 

há necessidade de nova legislação sôbre a espécie, 
porque hoje já é bastante difícil reaver um 
proprietário a sua terra, mesmo para trabalhá-la êle 
próprio. As indenizações são tão elevadas, que 
preferem deixar ar-rendada a gleba, ainda que a 
preço abaixo. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – É precisamente o 
que eu dizia, meu nobre colega. 

Senhor Presidente, se êsse projeto que se 
anuncia fôr levado a efeito, à primeira vista parecerá 
odioso – porque permite ao proprietário a tomada da 
terra para êle mesmo explorar – mas se constituirá, 
na verdade, num benefício. Haverá mais facilidade 
da parte do proprietário de arrendar e ceder suas 
propriedades porque ainda lhe sobrará a faculdade 
de reavê-las. 

Senhor Presidente, a justa e acertada atitude 
do Senhor Presidente da República, ao anunciar 
 

que pretende levar a efeito a contenção dos preços, 
pelo congelamento, necessita, permita-me Sua 
Excelência lembrar-lhe, de medidas complementares, 
para que não se chegue ao incentivo do câmbio, negro. 
Faz-se mister, ao mesmo tempo, uma campanha de 
esclarecimento da opinião pública. 

Não faltarão os incrementadores do câmbio 
negro, os quais, oferecendo preços acima do 
tabelamento para conseguir as utilidades que 
escasseam, concorrerão para agravar, terrivelmente, 
a situação dos que não tenham recursos para 
acompanhar tal competição. 

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

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer. 
O SR. NOVAES FILHO: – Está o nobre colega 

referindo assunto da mais alta importância sobretudo 
para nós agricultores, que vivemos lavrando a terra e 
semeando diferentes lavouras. A questão do 
congelamento de preços, eu mesmo tive ensejo de 
propô-la em projeto que apresentei a esta Casa. É 
medida extrema; faz-se mister, no entanto, que possa 
abranger não sòmente os preços das utilidades mas 
também os salários e vencimentos. Se restrita a 
apenas determinados artigos e às atividades 
indispensáveis para cultura dos produtos alimentícios, 
se não houver congelamento, por exemplo, dos meios 
de transporte, o problema se torna realmente difícil. 
Vejamos: se sobe o preço do combustível e dos 
veículos, se sobe o salário-mínimo, como poderá o 
agricultor fornecer o artigo pelos preços anteriores? O 
problema – repito – é muito difícil e talvez venha a 
despertar profundo constrangimento. Está V. Exa. 
ferindo com muita propriedade o assunto. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito agradecido a 
Vossa Excelência. 
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Senhor Presidente, dizia eu que a medida foi 
parcial, quando deveria ter cunho geral. Combati 
dessa tribuna o aumento do preço da gasolina  
que, como afirmei, iria refletir no aumento, de  
tarifas de ônibus e automóveis e do custo de  
vida em geral, pois os gêneros de primeira 
necessidade são transportados de Sul para  
Norte por via rodoviária. Ao lado dessa  
providência de contenção de preços, pela qual  
o Sr. Presidente da República só pode merecer os 
nossos louvores, necessária se torna uma campanha 
de esclarecimento da opinião pública para não 
favorecer aos gananciosos, ou melhor, para não 
estimular a prática do câmbio, negro. É preciso que 
haja reação unânime do povo no sentido de recusar 
a mercadoria que lhe fôr oferecida acima do 
tabelamento. 

Se houver êsse sentimento de solidariedade 
da parte dos mais ricos, que podem comprar no 
câmbio negro, para com os que vivem de  
salários parcos, verificaremos que as medidas 
alcançaram seu objetivo e ninguém poderá negar 
que o govêrno correspondeu aos anseios da 
coletividade. 

Ao encerrar minhas considerações, deixo 
meus aplausos ao Chefe da Nação. Espero que S. 
Exa. ao dar êsse primeiro passo acertado, mereça o 
elogio dos mais pobres, dos desafortunados, dos que 
vivem de exíguos salários e que siga na mesma 
estrada, demonstrando sensibilidade pelo sofrimento 
do povo. 

Deve S. Exa. prosseguir no estudo de medidas 
que coadjuvem as já aprovadas a fim de que 
atravessemos esta fase difícil, a qual, estou certo, 
não perdurará por muito tempo. 

Por outro lado, está o govêrno também 
empenhado em incrementar as exportações, em 
promover o aumento da produção e em proporcionar 
melhoras dias ao povo brasileiro. 

Quando o Sr. Juscelino Kubitschek encetou a 
campanha à Presidência da República, adotou como 
lema a solução de três grandes problemas; energia, 
transportes e alimentação. 

A realização da Barragem de Três Marias 
possibilitará, no setor da energia, incremento e 
estímulo à industrialização. 

Quanto à alimentação, assisti, na Comissão de 
Abastecimento, um pugilo de técnicos estudar, 
ardorosamente, o problema do desenvolvimento da 
lavoura de subsistência, a fim de observar o custo da 
vida. 

A par dessas providências, persevera o Chefe 
da Nação, imbuído de propósitos naturais a todo e 
qualquer homem sensato, na mudança da Capital da 
República para Brasília, visando o desenvolvimento de 
grande área do interior do Brasil, até hoje quase 
abandonada. Só através dêsse plano magnífico 
levaremos o progresso àquelas regiões de nossa terra. 

Senhor Presidente, termino felicitando o Chefe 
da Nação e formulo votos para que S. Exa. não 
esmoreça no seu empenho de encontrar novas 
medidas capazes de beneficiar o povo sofredor. 
(Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é 
cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
requerimento do nobre Senador Mem de Sá. 

É lido e deferido o seguinte 
 

REQUERIMENTO 
Nº 428, DE 1959 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente. 
Nos têrmos regimentais, requeiro a V. Exa. se 

digne solicitar do Exmo. Senhor Ministro da Guerra 
as seguintes informações: 

1º Se existe na legislação militar em  
vigor algum dispositivo que proíba a concesão  
da cotas de tempo de serviço de que trata 
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o art. 290 da Lei nº 1.316, de 20 de janeiro de 1951 – 
Caso positiva, qual é êle. 

2º Se as cotas de que trata o referido  
artigo 290, da Lei 1.316, referentes a  
anos de serviços, se enquadram, ou não,  
na letra relativa a tempo de serviço, do art. 36 da 
mesma lei. 

Sala das Sessões, 20 de novembro de 1958. – 
Mem de Sá. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido outro 
requerimento. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 449, DE 1958 

 
Nos têrmos do art. 123, letra a do Regimento 

Interno, requeiro dispensa de interstício para o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 8, de 1958, a fim de 
que figure na Ordem do Dia da próxima sessão. 

Sala das Sessões, em 20 de novembro de 
1958. – Filinto Müller. 

O SR. PRESIDENTE: – O Projeto de Decreto 
Legislativo nº 8, de 1958. figurará na Ordem do Dia 
da próxima sessão. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Votação, em discussão única, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 88, de 1958, que dispõe sôbre a 
inatividade dos militares da Polícia Militar, do 
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e dos 
remanescentes da extinta Polícia Militar do 
Território do Acre, e dá outras; providências  
(em regime de urgência, nos têrmos do art.  
156, § 3º, do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 428, de 1958, do Senhor  
Gilberto Marinho e outros Senhores Senadores, 
aprovado na sessão ordinária, de 14 do mês 
 

em curso), tendo Pareceres (ns. 373 a 375, de 1958) 
das Comissões: de Constituição e Justiça pela 
constitucionalidade; de Segurança Nacional 
oferecendo Emendas (ns. 1-C a 10-C); de Finanças, 
favorável ao projeto e às emendas; e dependendo de 
pronunciamento das mesmas Comissões sôbre as 
emendas de Plenário. 

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

Gilberto Marinho para, na qualidade de relator, emitir 
parecer sôbre as emendas de Plenário, em nome da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. GILBERTO MARINHO (lê o seguinte 
discurso): – O projeto em estudo já teve parecer 
desta Comissão, que nada opôs à sua tramitação, do 
ponto de vista jurídico-constitucional. A ela volta, 
neste ensejo, para que se pronuncie sôbre as 
Emendas ns. 1-C a 10-C, da Comissão de Segurança 
Nacional, e ns. 11 a 15, apresentadas em Plenário. 

 
EMENDAS NS. 1-C A 10-C 

 
Como ficou dito, estas emendas são de autora 

da Comissão de Segurança, órgão técnico regimental-
mente competente para examinar-lhes o mérito, e 
visam a adequar o projeto às suas finalidades. Somos 
por sua constitucionalidade. 

 
EMENDA N º  11 

 
Inclui os militares que especifica nas condições 

previstas para promoção ao pôsto de segundo 
tenente, quando transferidos para a reserva. 

Pela constitucionalidade. 
 

EMENDA Nº 12 
 

Substitui, no parágrafo 2º, do artigo 44, a 
expressão: «anos de efetivo serviço» por «anos de 
serviço». 
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A emenda altera, nesse particular, a Lei de 
Inatividade dos Militares, que adota a expressão 
empregada pelo projeto. Trata-se, entretanto, de 
emenda que, se incorporada ao projeto e 
transformada em dispositivo legal, pode, como lei 
posterior cronològicamente, revogar dispositivo 
contrário anterior. 

Além disso, a emenda é constitucional, 
cabendo ao órgão técnico específico dizer no mérito. 

 
EMENDA Nº 13 

 
Acrescenta parágrafo ao artigo 18, com o 

propósito de fazer entrar em vigor a aplicação da 
compulsória e da transferência para a reserva no que 
concerne aos oficiais do Corpo de Saúde da Polícia 
Militar do Distrito Federal, sòmente dois anos após a 
promulgação da lei. 

Pela constitucionalidade. 
 

EMENDA Nº 14 
 
Suprime a letra «b» do art. 18, adotando um 

único limite de idade para a Polícia Militar e Corpo de 
Bombeiros. 

Pela constitucionalidade, cabendo o exame do 
mérito à Comissão especifica. 

 
EMENDA Nº 15 

 
Refere-se à mesma alínea «b», de que trata a 

emenda anterior, reduzindo os limites de idade nela 
previstos para a transferência para a Reserva. 

A Comissão de Segurança Nacional optará por 
qualquer das soluções. Esta Comissão se limita a 
examiná-las no estrito ângulo de sua competência, 
opinando pela constitucionalidade da emenda em 
aprêço. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o Sr. 
Caiado de Castro para relatar as emendas de 
Plenário, em nome da Comissão de Segurança 
Nacional. 

O SR. CAIADO DE CASTRO (*): – Senhor 
Presidente, por haver recebido cinco emendas em 
Plenário retorna a esta Comissão o Projeto de Lei da 
Câmara nº 88, de 1958, que dispõe sôbre a inatividade 
dos militares da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros 
do Distrito Federal e dos remanescentes da extinta 
Polícia Miltar do Território do Acre. 

Apreciemo-las, uma a uma. 
 

EMENDA Nº 11 
 
A primeira emenda (nº 11), de autoria do Sr. 

Rui Palmeira, dá ao § 1º do artigo 44 a seguinte 
redação: 

«Serão promovidos, também, ao pôsto de 2º 
Tenente, quando transferidos para a reserva, os 
sargentos-ajudantes e os primeiros-sargentos, se 
tiverem mais de 25 (vinte e cinco) anos de serviço e 
possuirem o Curso de Formação de Sargentos, ou 
de Especialidade ou outro equivalente ao de 
Comandante de Pelotão». 

A emenda não satisfaz aos interêsses das 
Fôrças Armadas. Além do mais, não mais existe o 
Curso de Formação de Sargentos a que ela se 
refere. Assim, somos por sua rejeição. 

 
EMENDA Nº 12 

 
A segunda emenda (nº 12) substitui, no § 1º 

do artigo 44, a expressão «anos de efetivo serviço» 
por . «anos de serviço». 

Assim, os primeiros Sargentos, com mais de 
25 anos de serviço, mesmo que não fôssem anos de 
efetivo exercício, seram promovidos ao pôsto de 2º 
Tenente, quando transferidos para a Reserva. 

A alteração não procede, pois é princípio 
aceito que, para as promoções, o que vale  
são os anos de efetivo exercício, como,  
aliás, determina a Lei de Inatividade dos 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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Militares (Lei nº 2.370, de 9-12-54) em seu artigo 45, 
parágrafo único, letras «a» e «b». 

Dessa maneira, somos pela rejeição da 
emenda. 

 
EMENDA Nº 13 

 
Somos, também, pela rejeição desta emenda, 

que, embora, louvável, se vista do ângulo das 
necessidades do serviço, poderia, contudo, 
prejudicar legítimos direitos de oficiais que já hajam 
atingido o tempo exigido para a reforma. 

 
EMENDA Nº 14 

 
A emenda nº 14, do Sr. João Villasbôas, 

suprime a letra «b», do artigo 18, que trata da idade 
limite a ser observada no Corpo de Bombeiros para 
efeito da transferência para a Reserva, passando a 
letra «a», que dispõe sôbre a idade limite fixada, 
para o mesmo fim, na Polícia Militar, a valer, 
também, para aquela instituição. 

A emenda se nos afigura justa, evitando 
tratamento discriminatório e a favor dêste modo de 
pensar está o próprio projeto inicial, de iniciativa do 
Poder Executivo, o qual, em seu artigo 1º, 
estabelecia os mesmos limites de idade, a serem 
adotados, na reforma compulsória tanto na Polícia 
como no Corpo de Bombeiros, limites que são 
idênticos aos estabelecidos na letra «a» do art. 18 do 
projeto. 

 
EMENDA Nº 15 

 
Esta emenda, que altera as idades 

determinadas nas letras «a» e «b» do artigo 18, fica 
prejudicada, em vista de nosso parecer favorável à 
Emenda 14, com a qual colide, e, assim, somos pela 
sua rejeição. 

Opinamos pela aprovação da Emenda nº 14, e 
pela rejeição das de ns. 11, 12, 13 e 15. 

O SR. PRESIDENTE: – Ausente o nobre 
Senador Ary Vianna, solicito do nobre Senador Lameira 
 

Bittencourt, emita parecer, em nome da Comissão de 
Finanças. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT (lê o 
seguinte parecer): – Esta Comissão já emitiu parecer 
sôbre o projeto em causa e sôbre as Emendas de ns. 
1-C a 10-C, da Comissão de Segurança Nacional. 
Resta, agora, que se pronuncie a respeito das 
emendas ns. 11 a 15. A eventual repercussão 
financeira destas, à semelhança das anteriores, 
correrá à conta de dotações orçamentárias próprias, 
não acarretando maiores problemas para o Erário. 
Somos, assim, por sua aprovação. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação as 
emendas que têm pareceres favoráveis das 
Comissões. 

Os Senhores Senadores que aprovam as 
Emendas ns. 1-C a 10-C e 14, queiram permanecer 
sentados. (Pausa). 

Estão aprovadas. 
São as seguintes as emendas aprovadas. 
 

EMENDA Nº 1-C 
 

Ao artigo 17 
 
Suprimir, na letra «g», depois da palavra 

«superior», a expressão «da Polícia Militar do Distrito 
Federal» e; depois da expressão «desde que tenha» 
a palavra «oficial». 

 
EMENDA 2-C 

 
Ao artigo 18 

 
Suprimir, na letra «a» – «Da Polícia Militar», a 

palavra – «Coronel».  
 

EMENDA 3-C 
 

Ao artigo 19 
 
Suprimir, na letra «a», as expressões: 

«coronéis: de 1/8 dos respectivos quadros». 
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EMENDA Nº 4-C 
 

Ao artigo 19 
 
Redigir os itens I e II da seguinte maneira: 
I – os que não satisfaçam às condições de 

acesso por antigüidade, merecimento, de acôrdo 
com os respectivos regulamentos de promoção e se 
acham situados no primeiro têrço dos respectivos 
quadros e dentre êles os mais idosos; 

II – os mais idosos, entre os do último pôsto. 
 

EMENDA Nº 5-C 
 

Ao artigo 19 
 

Acrescente-se o seguinte: 
§ 7º No quadro e pôsto em que a cota 

compulsória incida sôbre oficial com menos de 25 
(vinte e cinco) anos de efetivo serviço, a mesma não 
terá aplicação. Nessa hipótese, deixará de atingir 
igualmente o oficial mais moderno no pôsto, ainda 
que tenha tempo de serviço superior àquele limite ou 
seja mais idoso». 

 
EMENDA Nº 6-C 

 
Ao artigo 34 

 
Acrescente-se, no fim, depois da palavra 

disciplinar: «ressalvadas, para os subtenentes e 
sargentos, os dispositivos da Lei nº 2.852, de 23 de 
agôsto de 1956». 

 
EMENDA Nº 7-C 

 
Ao artigo 38 

 
Dê-se à letra «b», de § 2º, a seguinte redação: 
b) anos de serviço (computáveis para  

fins de inatividade; soma dos tempos de efetivo 
serviço (alínea anterior, inclusive tempo dobrado  
de campanha) e dos acrésmos legais  
(guarnições especiais, licença especial, serviço 
público e curso acadêmico normal) à razão 
 

de 1 (um) ano para cada 5 (cinco) anos de serviço 
efetivo para os médicos, dentistas, farmacêuticos e 
veterinários. 

 
EMENDA Nº 8-C 

 
Ao artigo 47 

 
Redija-se assim o artigo: 
«Art. 47. Em nenhum caso poderá o militar 

atingir mais de dois postos acima do que tiver na 
ativa, bem corno auferir proventos superiores aos do 
segundo pôsto». 

2) Acrescente-se ao artigo os seguintes 
parágrafos: 

§ 3º O oficial que contar mais de 35  
(trinta e cinco) anos de efetivo serviço, após o 
ingresso na inatividade terá os proventos 
aumentados de 20% (vinte por cento) e vantagens 
do Código de Vencimentos e vantagens dos 
Militares, se ocupante, quando na atividade, do 
último pôsto da hierarquia da Polícia Militar ou do 
Corpo de Bombeiros». 

«§. O disposto no presente artigo será 
extensivo, a partir da data da publicação da presente 
lei, e sem direito a proventos atrasados, aos militares 
que, por qualquer motivo ingressaram na inatividade 
depois da vigência da Lei nº 2.370, de 9 de junho de 
1954». 

 
EMENDA Nº 9-C 

 
Ao artigo 49 

 
Onde está: 
«nas letras f e g» 
 
Diga-se: 
«na letra g». 
 

EMENDA Nº 10-C 
 
Acrescente-se, onde convier, o seguinte: 
«Artigo. As disposições da Lei nº  

1.316, de 20 de janeiro de 1951, 
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são extensivas aos inativos da extinta Polícia Militar 
do Território do Acre». 

 
Nº 14 

 
Ao art. 18 
«Suprima-se a letra b, passando à letra a, 

figurando tanto para os da Polícia Militar como para os 
do Corpo de Bombeiros, o mesmo limite de idade». 

O SR. PRESIDENTE: – Com a aprovação da 
Emenda nº 14, fica prejudicada a de nº 15. 

É a seguinte a emenda prejudicada: 
 

Nº 15 
 
Ao art. 18, letra b: 
Onde se diz: 
 

 anos 

«Coronel ................................................... 62 
Tenente-Coronel ...................................... 60 
Major ........................................................ 58 
Capitão ..................................................... 56 
1º Tenente................................................. 54 
2º Tenente ................................................ 52 
Praças ...................................................... 54 

Diga-se: 
 

 anos 

«Coronel.................................................... 60 
Tenente-Coronel ...................................... 58 
Major ........................................................ 54 
1º Tenente................................................. 48 
2º Tenente ................................................ 46 
Praças....................................................... 54 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a Emenda 

nº 11 com pareceres discordantes das Comissões. 
Os Srs. Senadores que aprovam a emenda, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está rejeitada. 
É a seguinte a emenda rejeitada: 

Nº 11 
 

Art. 44, § 1º Fica assim redigido: 
«São promovidos, também, ao  

pôsto de 2º Tenente quando transferidos para a 
reserva, os sargentos-ajudantes e os primeiros 
sargentos, se tiverem mais de 25 (vinte cinco) 
anos de serviço e possuirem o Curso de 
Formação de Sargentos, ou de Especialização ou 
outro equivalente ao de Comandante de 
Pelotão».  

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
Emenda nº 12, com pareceres discordantes das 
Comissões. 

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

Está rejeitada. 
É a seguinte a emenda rejeitada. 
 

Nº 12 
 

Art. 44, § 2º 
Substitua-se a expressão: 
«Anos de efetivo serviço», por «anos de 

serviço». 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 

Emenda nº 13. com pareceres discordantes das 
Comissões. 

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

Está rejeitada. 
É a seguinte a emenda rejeitada: 
 

Nº 13 
 

Acrescente-se ao art. 18, o seguinte parágrafo: 
«Art. 18 ............................................................. 
§ 1º.................................................................... 
§ 2º.................................................................... 
§ 3º A aplicação da compulsória, sob qualquer 

modalidade e da transferência para a reserva, no 
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Serviço de Saúde da Polícia Militar do Distrito 
Federal, entrará em vigor 2 (dois) anos após a 
promulgação da presente lei». 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto 
assim emendado. 

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

Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado que vai à 

Comissão de Redação: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 88, DE 1958 

 
(Nº 2.317-C, de 1957 na Câmara dos Deputados) 

 
Dispõe sôbre a inatividade dos militares da 

Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros do Distrito 
Federal e dos remanescentes da Extinta Polícia Militar 
do Território do Acre; e dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
 

TÍTULO I 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 1º Dispõe a presente lei sôbre a inatividade 
dos militares da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros 
do Distrito Federal, e dos remanescentes da extinta 
Polícia Militar do Território do Acre. 

Parágrafo único. Inatividade, para os efeitos 
desta lei, é o estado ou a situarão do militar afastado 
temporária ou definitivamente do serviço ativo da 
Corporação respectiva. 

Art. 2º Passam os militares à situação de 
inatividade mediante: 

a) agregação; 
b) transferência para a Reserva; 
c) reforma; 
d) licenciamento ou baixa de serviço, exclusão 

ou expulsão; 
e) demissão a pedido. 

Art. 3º A situação de inatividade ou a reversão 
ao serviço ativo será declarada: 

a) para os oficiais, por decreto; 
b) para as praças, nos casos previstos nas 

letras a, b e c do artigo anterior, mediante portaria; 
nos casos da letra d do mesmo artigo, por ato do 
Comandante da Corporação respectiva. 

Parágrafo único. A transferência de praça para 
a Reserva no pôsto de 2º Tenente será feita por 
decreto. 

Art. 4º Para os fins desta lei, o aspirante a 
oficial fica equiparado a 2º Tenente. 

 
TITULO II 

 
DA SITUAÇÃO DE INATIVIDADE 

 
CAPÍTULO I 

 
DA AGREGAÇÃO 

 
Art. 5º A agregação é a situação do oficial 

afastado temporàriamente do servido ativo da 
Corporação, ou excedente ao respectivo Quadro. 

Art. 6º O militar agregado fica sujeito às 
obrigações disciplinares concernentes às suas 
relações com outros militares e autoridades civis, 
salvo quando no exercício de funções efetivas 
previstas na Constituição, e quando designado para 
a função civil que lhe dê preferência sôbre outros 
militares mais graduados ou mais antigos. 

Parágrafo único. O militar agregado, por 
exceder ao respectivo quadro, permanecerá no 
desempenho de suas funções normais. 

Art. 7º O militar agrega mediante proposta  
do órgão competente logo após a publicação  
do ato que o afasta do seu quadro ou do serviço 
ativo. 

Art. 8º Será agregado ao respectivo quadro o 
militar que: 

a) fôr julgado fisicamente incapaz, 
temporàriamente, para o serviço militar após 1 (um) 
ano de moléstia continuada; 
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b) obtiver licença para tratamento de saúde 
em pessoa da família, por prazo superior a 6 (seis) 
meses; 

c) obtiver licença para aperfeiçoar seus 
conhecimentos técnicos ou realizar estudos, no País 
ou no estrangeiro, por conta própria; 

d) obtiver licença para exercer atividade 
técnica de sua especialidade em organizações civis; 

e) obtiver licença para tratar de interêsse 
particular, ou trabalhar na indústria particular; 

f) fôr condenado a pena restritiva de liberdade, 
maior de 6 (seis) meses e menor de 2 (dois) anos em 
sentença passada em julgado, enquanto durar sua 
execução; 

g) fôr declarado extraviado ou considerado 
desertor; 

h) fôr pôsto à disposição de outro Ministério, 
Govêrno Estadual, de Território ou do Distrito 
Federal, para o exercício de qualquer função de 
caráter civil, devendo esta circunstância constar 
expressamente do ato de nomeação ou designação; 

i) aceitar investidura eletiva de natureza pública; 
j) aceitar investidura de cargo civil de 

nomeação temporária; 
k) permanecer por mais de 6 (seis) meses 

sujeito a processo no Fôro Militar; 
l) ficar exclusivamente à disposição da Justiça 

Civil para se ver processar; 
m) exceder ao respectivo quadro por haver 

sido promovido indevidamente, ou por outro motivo. 
Parágrafo único. É considerado extraviado o 

militar desaparecido por mais de 30 (trinta) dias, 
quando no desempenho de qualquer serviço, em 
campanha, em viagem (terrestre, marítima ou aérea), 
ou em caso de calamidade pública. 

Art. 9º A agregação a que se refere o artigo 
anterior será: 

a) nos casos das letras c, d e e, pelo prazo 
mínimo de 3 (três) meses; 

b) nos mais casos, enquanto perdurar o motivo 
que determinou a agregação. 

Art. 10. O militar agregado ficará 
subordinado para efeito de alterações, 
vencimentos e vantagens, a um órgão do 
Comando Geral, continuando a figurar no 
respectivo quadro, sem número, no lugar que até 
então ocupava, com a abreviatura «Ag» e 
anotações esclarecedoras de sua situação. 

Art. 11. A reversão à atividade do militar 
agregado verificar-se-á tão logo cesse o motivo que 
determinou a agregação. 

§ 1º O militar que reverte à atividade  
figura em seu quadro, sem número, e  
homólogo ao que lhe segue em antigüidade, 
devendo entrar na escala numérica na  
primeira vaga que se verificar em seu quadro e 
pôsto. 

§ 2º O militar que fôr promovido em 
excesso ou sem satisfazer os requisitos para 
promoção, só reverte quando a vaga competir ao 
princípio pelo qual foi promovido, ou depois de 
satisfazer as condições estabelecidas para a 
promoção. 

Art. 12. É lícito ao Poder Executivo, em 
qualquer tempo, mandar que reverta à atividade o 
militar agregado, exceto nos casos das letras a, f, g e 
i do art. 8º. 

Art. 13. O militar reformado demitido,  
ou expulso por sentença, só por outra sentença 
judiciária pode reverter à situação anterior,  
com ressarcimento dos prejuízos porventura havidos. 

Art. 14. A reversão de subtenentes, sargentos 
e praças, excluídos por qualquer motivo no 
interêsse do serviço, obedece a processo 
administrativo e só é concedida quando há 
conveniência para o serviço. 
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CAPITULO II 

 
DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA 

 
Art. 15. O militar passa para a Reserva: 
a) a requerimento; 
b) ex-officio. 
Art. 16. A transferência para a Reserva,  

a requerimento, só poderá ser concedida ao 
militar que contar, no mínimo, 25 (vinte cinco) 
anos de efetivo serviço e 6 (seis) meses no 
pôsto. 

Parágrafo único. A demissão voluntária  
não poderá ser concedida quando o militar 
estiver respondendo a processo no Fôro  
militar, ou prêso em cumprimento de punição 
disciplinar. 

Art. 17. Será transferido ex-officio para a 
Reserva: 

a) o militar que haja atingido a idade limite 
para permanência no serviço ativo; 

b) o militar nomeado para função civil de 
provimento efetivo; 

c) o militar que passar mais de 8 (oito) 
anos, consecutivos ou não, afastado da atividade 
militar: 

d) o militar que, depois de reformado  
por incapacidade física, fôr julgado apto em 
inspeção de saúde, desde que não haja  
atingido a idade limite de permanência na 
Reserva; 

e) o oficial que fôr julgado incapaz para o 
acesso, de acôrdo com a respectiva lei de 
promoções; 

f) o oficial superior que complete 8 (oito) 
anos no último pôsto de hierarquia de seu quadro 
e, no mínimo, a idade limite de permanência no 
serviço ativo de oficial do pôsto imediatamente 
abaixo: 

g) o oficial superior da Polícia Militar do 
Distrito Federal abrangido pela cota compulsória 
destinada ao complemento do número mínimo  
de vagas referido no art. 19, desde que tenha  
o oficial no mínimo 25 (vinte cinco) anos de  
efetivo serviço. 

Art. 18. Será transferido para a Reserva 
compulsòriamente o militar que atingir os seguintes 
limites de idade: 

a) da Policia Militar: 
 

 anos 
  
Coronel........................................................ 60 
Tenente-Coronel.......................................... 56 
Major............................................................ 52 
Capitão........................................................ 48 
1º Tenente................................................... 44 
2º Tenente................................................... 40 
Praças.......................................................... 54 

 
b) do Corpo de Bombeiros, e mestres de 

música de ambas as Corporações: 
 

 anos 
  
Coronel........................................................ 62 
Tenente-Coronel.......................................... 60 
Major............................................................ 58 
Capitão........................................................ 56 
1º Tenente................................................... 54 
2º Tenente................................................... 52 
Praças.......................................................... 54 

 
§ 1º A aplicação da compulsória para o Corpo 

de Bombeiros entrará em vigor 1 (um) ano após a 
reestruturação do seu efetivo e obedecerá ao 
seguinte escalonamento: 

a) 1º ano, oficiais superiores; 
b) 2º ano, capitães; 
c) 3º ano, oficiais subalternos. 
§ 2º Quando nos almanaques respectivos não 

figurar expressamente a data do nascimento dos 
oficiais (dia e mês), considerar-se-á, para efeito de 
idade limite compulsória, o dia 1 de janeiro do ano 
referido nos respectivos almanaques. 

Art. 19. A cota compulsória, a que se refere a 
letra g do art. 17, é destinada a manter o equilíbrio e 
a regularidade de acessos no quadro de oficiais 
Combatentes da Polícia Militar do Distrito Federal, 
assegurando, anualmente, um número mínimo de 
vagas, dentro dos seguintes limites: 

a) coronéis: de 1/8 dos respectivos quadros; 
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b) tenentes-coronéis: de 1/10 dos respectivos 
quadros; 

c) majores: de 1/20 dos respectivos quadros. 
§ 1º Anualmente, no último trimestre,  

o Ministro da Justiça e Negócios Interiores  
fixará, nos limites estabelecidos neste artigo o 
número mínimo de vagas, para os diferentes 
postos da corporação relativas ao ano em  
curso. 

§ 2º No cálculo das vagas necessárias  
ao complemento da cota compulsória serão 
abatidas em cada pôsto as resultantes das 
fixadas para o pôsto mais elevado. Neste cálculo 
serão computados como um inteiro as frações 
iguais ou superiores a um meio e desprezadas as 
mais. 

§ 3º As vagas decorrentes da aplicação da 
cota compulsória em 1 (um) ano não serão 
computadas como vagas normais para a aplicação 
dêsse critério no ano seguinte ao referido neste 
parágrafo. 

§ 4º Quando as vagas abertas, durante o 
ano, em um pôsto de oficial superior, forem em 
número inferior ao mínimo estipulado neste 
artigo, e seu § 1º, serão transferidos para a 
Reserva, no ano seguinte, tantos oficiais do pôsto 
que sejam necessários para completar aquêle 
mínimo. Quando qualquer dos quadros de que 
trata êste artigo tiver afetivo inferior a 4 (quatro) 
oficiais, a transferência para a Reserva far-se-á 
ao completar o oficial 4 (quatro) anos de 
permanência no pôsto. 

§ 5º A cota compulsória correspondente a 1 
(um) ano civil será apurada na primeira quinzena de 
janeiro do ano subseqüente pelas Comissões de 
Promoções respectivas, que apresentarão ao 
Ministro da Justiça e Negócios Interiores, por 
intermédio dos comandos respectivos, a relação, dos 
oficiais por ela abrangidos. 

a) Na indicação dos oficiais destinados a 
integrar cada cota compulsória será observada a 
seguinte ordem de preferência: 

I – os mais idosos; 
II – os que não satisfaçam as condições de 

acesso por antigüidade, merecimento, de acôrdo 
com os regulamentos de promoção e se achem 
situados no primeiro têrço dos respectivos quadros e 
dentre êles os mais idosos. 

b) Não serão atingidos pela cota compulsória 
os oficiais que estiverem agregados pelos motivos 
constantes da letra g do art. 8º. 

§ 6º Os oficiais indicados para integrarem a 
cota compulsória anual serão avisados 
imediatamente e terão, para apresentar recurso 
contra essa decisão, o prazo de 15 (quinze) dias, a 
contar do recebimento do respectivo aviso. À 
Comissão de Promoção competirá examinar os 
recursos e enviá-los ao Ministro da Justiça e 
Negócios Interiores, para decisão final. 

Art. 20. A transferência ex-offício para a Reserva 
processar-se-á à medida que o militar incida num dos 
casos previstos no art. 17, salvo quanto ao da letra g em 
que ela será feita à primeira quinzena de fevereiro. 

Art. 21. Não será concedida transferência para 
a Reserva, mediante requerimento ao militar: 

a) que estiver respondendo a inquérito ou a 
processo em qualquer jurisdição; 

b) que estiver cumprindo pena de qualquer 
natureza; 

c) condenado em sentença passada em 
julgado e que importe em cassação de carta patente. 

Art. 22. Enquanto não fôr concedida a 
transferência para a Reserva, ficará o militar no 
exercício de suas funções. 

 
CAPÍTULO III 

 
DA REFORMA 

 
Art. 23. A reforma será  

ex-officio e aplica-se ao militar: 
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a) condenado à pena de reforma por sentença 
passada em julgado; 

b) que atingir a idade limite de permanência na 
Reserva; 

c) julgado inválido ou fisicamente incapaz 
definitivamente para o serviço ativo das Fôrças 
Armadas; 

d) incapacitado fisicamente após 2 (dois) anos 
de agregação, por êsse motivo, se oficial e, quando 
praça, depois dêsse período de observação, 
mediante parecer da Junta Superior de Saúde, ainda 
mesmo que se trate de moléstia curável. 

Art. 24. A idade limite de permanência na 
Reserva é a de: 

a) oficial superior, 64 anos; capitão e oficial 
subalterno, 60 anos; 

b) para praças, 56 anos. 
Art. 25. Anualmente, no mês de fevereiro, 

cada Corporação enviará ao Ministro da Justiça e 
Negócios Interiores, a relação dos militares que 
houverem atingido a idade limite do permanência na 
Reserva, a fim de serem considerados reformados, 
dando conhecimento desta providência à Diretoria 
Geral do Serviço Militar do Exército. 

Art. 26. A incapacidade no caso da letra c do 
art. 23 pode ser conseqüente a: 

a) ferimentos recebidos em campanha ou na 
manutenção da ordem pública ou enfermidade contraída 
nessa situação, ou que nela tenha a sua causa eficiente; 

b) acidente em serviço; 
c) doença adquirida em tempo de paz, com 

relação de causa e efeito às condições inerentes ao 
serviço; 

d) tuberculose ativa, alienação mental, 
neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia, câncer 
ou cardiopatia grave que torne o indivíduo total e 
permanentemente inválido para qualquer trabalho; 
 

e) acidente ou doença sem relação de causa e 
efeito com o serviço. 

§ 1º Os casos de que tratam as letras a, b e c 
dêste artigo serão provados por atestados de origem, 
inquérito sanitário de origem ou ficha de evacuação. 
Os têrmos de acidente, baixas ao hospital, papeletas 
de tratamento nas enfermarias e hospitais e os 
registros de baixa serão meios subsidiários para 
esclarecer a situação. 

§ 2º Nos casos de tuberculose, as Juntas 
Militares de Saúde deverão lançar mão, 
obrigatòriamente, de observação clínica e de 
exames subsidiários repetidos de modo que 
possam formar juízo seguro sôbre a atividade ou 
evolução do processo durante o prazo de 6 (seis) 
meses. 

§ 3º Considera-se como alienação mental 
todos os casos de distúrbios mental ou neuromental 
grave e persistente, no quais, esgotados os meios 
habituais de tratamento, permaneça lesão completa 
ou considerável da personalidade, destruindo a auto-
determinação e pragmatismo e tornando o indivíduo 
total e permanentemente inválido para qualquer 
trabalho. 

§ 4º Considera-se como paralisia todo caso de 
neuropatia grave e definitiva que afete a mortalidade, 
sensibilidade, torficidade e mais funções nervos, no 
qual, esgotados os meios habituais de tratamento, 
permaneçam permanentemente inválido para 
qualquer trabalho. 

§ 5º São também equiparados às paralisias os 
casos de afecções ósteo-músculo-articulares graves e 
crônicas (reumatismos graves, crônicos ou progressivos 
e doenças similares) nos quais, esgotados os meios 
habituais de tratamento, permaneçam distúrbios 
extensos e definitivos, quer ósteo-músculo-articulares 
residuais, quer secundários das funções nervosas, 
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motilidade, torficidade, ou mais funções que tornem o 
indivíduo total e permanentemente inválido para 
qualquer trabalho. 

§ 6º São equiparados à cegueira, não só os 
casos de afecções crônicas, progressivas e 
incuráveis que conduzirão à cegueira total, como 
também os casos de visão rudimentar, que apenas 
permitam a percepção de vultos, não suscetíveis de 
correção por lentes nem removíveis por tratamento 
médico-cirúrgico. 

§ 7º Os casos de cardiopatia grave serão os 
indicados na legislação em vigor. 

Art. 27. Os incapacitados pelo motivo 
constante da letra e do art. 26 serão reformados 
com vencimentos proporcionais ao tempo de 
serviço: 

a) os oficiais, qualquer que seja o tempo de 
serviço; 

b) as praças em geral com mais de 10  
(dez) anos de serviço, salvo se julgados 
incapazes de prover os meios de subsistência, 
quando poderão ser reformados com qualquer 
tempo de serviço. 

Art. 28. O militar julgado incapaz 
definitivamente por um dos motivos constantes das 
letras a e d do art. 26, será reformado no pôsto ou 
graduação imediata ao que possuir na ativa, com 
vencimentos e vantagens previstos no Código de 
Vencimentos e Vantagens dos Militares. 

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo  
aos casos previstos nas letras b e c do art.  
26, quando, verificada a invalidez ou a 
incapacidade física, fôr o militar julgado também, 
impossibilitado total e permanentemente para 
qualquer trabalho. 

§ 2º Considera-se para efeito dêste artigo, 
como pôsto ou graduação imediata: 

a) o de 2º Tenente para o aspirante a oficial, 
aluno da Escola de Formação de Oficiais, 
Subtenentes e Sargentos; 

b) a de 3º Sargento para as mais praças. 

Art. 29. Os oficiais que, em inspeção de saúde 
para promoção, forem julgados incapazes 
definitivamente para o serviço, serão reformados no 
pôsto mediato. 

Art. 30. A reforma isenta definitivamente o 
militar do serviço. 

 
CAPÍTULO IV 

 
DO LICENCIAMENTO OU BAIXA DO SERVIÇO, 

EXCLUSÃO OU EXPULSÃO 
 
Art. 31. A baixa do serviço é feita: 
a) a pedido; 
h) ex-officio. 
Parágrafo único. Os militares que tenham 

servido à Polícia Militar ou ao Corpo de Bombeiros 
do Distrito Federal por 3 (três) ou mais anos e que ao 
serem excluídos do seu estado efetivo, exceto por 
expulsão, ainda estiverem fisicamente capazes, 
serão mantidos como reservistas da Corporação que 
pertencerem pelas respectivas Circunscrições de 
Recrutamento, dentro do escalão correspondente à 
idade que possuírem. 

Art. 32. A baixa a pedido será concedida 
desde que conte a praça, no mínimo, a metade do 
tempo, de serviço a que se obrigou, ou em qualquer 
época, quando estiver servindo independente de 
reengajamento, ou mediante requerimento com 
justificação procedente. 

§ 1º A praça que estiver respondendo a 
processo no fôro militar não poderá ter baixa, bem 
como a que estiver cumprindo punição disciplinar só 
a terá após o término da punição. 

§ 2º No caso de haver a praça contraído 
dívidas com a Fazenda Nacional só depois de 
indenizá-las poderá obter baixa. 

Art. 33. A baixa ex-officio será aplicada: 
a) por conclusão do tempo de serviço, 

assegurado o direito a engajamento ou reengajamento, 
na forma estabelecida nos regulamentos;  
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b) por incapacidade física, quando não fôr o 
caso de reforma; 

c) quando bombeiro, não demonstrar aptidão 
para a profissão e, ainda, quando tiver sido 
constatada a existência de qualquer das doenças 
abaixo enumeradas durante os 10 (dez) primeiros 
anos de serviço na Corporação: 

1 – epilepsia essencial, em suas formas 
clínicas que não impeçam o provimento da própria 
subsistência nem sejam acompanhadas de alienação 
mental. 

2 – psiconeurose, em suas formas clínicas 
incompatíveis com a vida militar, que tenham 
resistido ao tratamento e não impeçam o provimento 
da própria subsistência; 

3 – personalidades psicopáticas nas mesmas 
condições do item anterior, e, 

4 – alcoolismo habitual e outras toxicomanias 
resistentes ao tratamento. 

Art. 34. Serão expulsas ou excluídas as 
praças que, com qualquer tempo de serviço, 
incorrerem na pena de exclusão ou expulsão do 
serviço militar, cominada no regulamento 
disciplinar. 

 
CAPÍTULO V 

 
DA DEMISSÃO DO SERVIÇO MILITAR 
 
Art. 35. A demissão do serviço militar poderá 

ser efetivada: 
a) a pedido; 
b) ex-officio. 
Art. 36. A demissão a pedido será concedida: 
a) sem indenização aos cofres públicos, se o 

militar contar mais de 5 (cinco) anos de oficialato; 
b) mediante indenização das despesas 

oriundas dos cursos militares calculadas pelas 
respectivas escolas, nos mais casos. 

Parágrafo único. O oficial demissionário a 
pedido ingressará na Reserva no pôsto que tinha no 
serviço ativo. 

Art. 37. A demissão ex-officio só se verificará 
por uma das seguintes causas: 

a) sentença condenatória passada em julgado, 
cuja pena restritiva de liberdade individual ultrapasse 
de 2 (dois) anos; 

b) declaração, em tempo de paz, pelo Superior 
Tribunal Militar, ou em tempo de guerra externa ou civil 
por Tribunal especial, de indignidade para o oficialato ou 
de incompatibilidade com êste nos seguintes casos: 

I – quando houver perdido o oficial a qualidade 
de cidadão brasileiro; 

II – nos casos previstos na legislação geral ou 
em legislação especial concernente à segurança do 
Estado; 

III – quando ficar provado, em processo 
regular, professar o oficial doutrina nociva à 
disciplina, à defesa e à garantia dos poderes 
constitucionais, da lei e da ordem. 

Parágrafo único. O oficial demitido ex-officio 
perderá o pôsto e a patente. 

 
TITULO III 

 
DO CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA 

FINS DE INATIVIDADE 
 
Art. 38. O cômputo do tempo de serviço para 

fins de inatividade obedece às regras estabelecidas 
neste Título e será feito ex-officio por ocasião da 
transferência do militar para a Reserva, da sua 
reforma, licenciamento ou baixa de serviço. 

§ 1º Na apuração do tempo de serviço dos 
militares são usadas as seguintes expressões: 

a) tempo de efetivo serviço; 
b) anos de serviço. 
§ 2º Essas expressões são definidas do 

seguinte modo: 
a) tempo de efetivo serviço: intervalo de 

tempo, contado dia a dia, entre a data inicial de 
praça e a data do licenciamento, da transferência 
para a Reserva ou da reforma. Na apuração  
do tempo de efetivo serviço, são deduzi- 
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dos os períodos não computáveis e desprezados 
os acréscimos previstos na legislação vigente, 
exceto o tempo dobrado de serviço em 
campanha, que é considerado serviço efetivo, 
bem como os de que trata a Lei nº 2.751, de 4 de 
abril de 1956. 

b) anos de serviço (computáveis para  
fins de inatividade); soma dos tempos de  
efetivo serviço (alínea anterior, inclusive tempo 
dobrado de campanha) e dos acréscimos  
legais (guarnições especiais, curso de  
Colégio Militar, licença especial, serviço  
público, curso de nível superior e 
arredondamento para ano da fração maior de 6 
(seis) meses). 

§ 3º Ficam assimilados pela forma  
seguinte às expressões constantes da legislação 
militar: 

a) tempo de efetivo serviço: «anos de efetivo 
serviço», «tempo de efetivo serviço», e «anos de 
serviços completos»; 

b) anos de serviço: «tempo de serviço», «anos 
de praça», «tempo», «anos de serviço», «tempo de 
praça», «tempo computável para fins de inatividade» 
e «anos de serviço público». 

§ 4º O tempo que o militar passar ou vier a 
passar afastado de suas funções, em conseqüência 
de ferimentos recebidos em combate, ou na 
manutenção da ordem pública, ou de moléstia 
adquirida em campanha, será computado como se 
êle o tivesse passado no exercício efetivo das 
funções que desempenhava. 

Art. 39. Entende-se por tempo de serviço 
em campanha, para contagem pelo dôbro, o 
período que o militar estiver em operações de 
guerra ou em serviço delas dependentes ou 
decorrentes, ou que tome parte nas mesmas 
condições, em expedições tendentes a 
restabelecer a ordem interna. 

§ 1º A contagem do tempo de serviço pelo 
dôbro é definida em leis e regulamentos. 

§ 2º Durante o período definido neste artigo, 
será abonado ao militar um quantitativo 
correspondente ao têrço do sôldo da tabela em vigor 
denominado «têrço de campanha». 

Art. 40. O tempo de serviço dos militares 
beneficiados por anistia será contado como 
estabelecer o ato legal que a conceder. 

Art. 41. Não é computável para efeito algum o 
tempo passado: 

a) em cumprimento de sentença judicial 
passada em julgado; 

b) em licença para tratamento de saúde de 
pessoa da família por prazo superior a 1 (um) ano; 

c) como desertor, desde que seja condenado 
pelo crime imputado; 

d) em licença para tratar de interêsses 
particulares ou trabalhar em indústria particular; 

e) em licença para desempenhar comissão de 
caráter civil estranha ao serviço público; 

f) de suspensão por sentença, do exercício da 
função; 

g) de ausência ilegal. 
Art. 42. Será computado para todos os efeitos 

o tempo de: 
a) prisão por motivo de prisão militar ou civil no 

caso de sentença absolutória definitiva; 
b) de detenção ou prisão disciplinar; 
c) de tratamento em hospital; 
d) de licença para tratamento da própria saúde; 
c) agregação por moléstia; 
d) dispensa e férias. 
 

TÍTULO IV 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 43. O Ministro da Justiça e Negócios 

Interiores poderá mandar incluir no Asilo de Inválidos 
da Pátria, a pedido ou ex-oficio, para nêle residirem, 
as praças reformadas por invalidez que não possam 
prover a sua subsistência. 

Art. 44. Os Subtenentes, quando transferidos 
para a Reserva, serão promovidos ao pôsto de 2º 
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Tenente, desde que tenham mais de 25 (vinte e 
cinco) anos de efetivo serviço. 

§ 1º Serão promovidos, também, ao pôsto de 
2º Tenente, quando transferidos para a Reserva, os 
primeiros Sargentos, se tiverem mais de 25 (vinte e 
cinco) anos de efetivo serviço e curso que os 
habilitem ao exercício das funções daquele pôsto. 

§ 2º As mais praças, que contem mais de 25 
(vinte e cinco) anos de efetivo serviço, ao serem 
transferidas para a Reserva, serão promovidas à 
graduação imediata. 

Art. 45. O oficial que contar mais de 35 (trinta 
e cinco) anos de efetivo serviço, após o ingresso na 
inatividade: 

I – será promovido ao pôsto imediato, se 
possuir o curso que o habilite para o acesso; 

II – terá os proventos correspondentes ao 
pôsto imediato, com direito ao montepio e com as 
vantagens que lhe competirem de acôrdo com o 
Código de Vencimentos e Vantagens dos 
Militares, se não possuir o curso que o habilite ao 
acesso. 

Parágrafo único. Os oficiais transferidos para a 
inatividade, na forma das letras a e g do art. 17, terão 
direito aos vencimentos integrais do seu pôsto (sôldo 
e gratificação), acrescidos das vantagens que lhes 
competirem, de acôrdo com o Código de 
Vencimentos e Vantagens dos Militares. Se 
contarem mais de 30 (trinta) anos de efetivo serviço, 
terão as vantagens do item II dêste artigo. 

Art. 46. As promoções para a inatividade 
previstas nesta lei serão concedidas sem prejuízo de 
outra assegurada por lei especial, respeitado o limite 
do artigo seguinte. 

Art. 47. Em nenhum caso poderá o  
militar atingir mais de dois postos acima  
do que tiver na ativa. Aos oficiais dos dois  
últimos postos da hierarquia da Polícia 
 

Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito 
Federal atingidos pelo presente artigo ficam 
assegurados os proventos de um ou dois postos 
além do último. 

§ 1º Em nenhuma hipótese será ultrapassado 
o pôsto máximo estabelecido para o serviço ativo. 

§ 2º As restrições dêste artigo não se aplicam 
aos casos em que os Subtenentes, Suboficiais e 
Sargentos, de acôrdo com a legislação em vigor, têm 
direito à promoção ao pôsto de 2º Tenente, não 
podendo, entretanto, ter mais de um pôsto além 
dêste. 

Art. 48. O disposto no art. 28 e e seu § 2º é 
extensivo, a partir da data da publicação da presente 
lei e sem direito a proventos atrasados, aos militares 
que, por qualquer dos motivos nêles invocados, já 
estejam reformados. 

Art. 49. O disposto nas letras f e g do art. 17 
será aplicado nas respectivas Corporações, 12 
(doze) meses após a publicação desta lei. 

Art. 50. Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Votação, em discussão única do Projeto de 
Lei da Câmara nº 51, de 1958, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Viação 
e Obras Públicas, o crédito especial de Cr$ 
2.000.000 00 para construção de prédio próprio 
para a Agência Postal Telegráfica na cidade de 
Capanema. Estado do Pará tendo Pareceres 
Favoráveis ao Projeto, sob ns. 146 e 453, da 
Comissão de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE: – Êste projeto teve  
a discussão encerrada na sessão de 27 de maio 
do corrente ano, voltando à Comissão  
de Finanças a fim de se pronunciar sôbre três 
emendas que lhe foram apresentadas naquela 
oportunidade. 
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Vem de novo, agora, a Plenário, para votação. 
Acontece, porém, que a Comissão, no seu 

novo parecer deixou de se manifestar sôbre as 
emendas, limitando-se a apreciar o projeto, que, 
aliás, já fôra feito no parecer anterior (nº 146-58). 

Nessas condições, a votação não se pode 
realizar e a Mesa retira a matéria da Ordem do Dia, 
fazendo-a voltar à referida Comissão. 

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

Convoco os Senhores Senadores para uma 
sessão extraordinária às 21 horas de hoje, com a 
seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Discussão única do Projeto de Lei  

da Câmara nº 143, de 1958, que estima a  
Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1959 – Anexo nº 4 
 

– Poder Executivo – Subanexo nº 4.15  
(Ministério da Fazenda), tendo Parecer  
número 492, de 1958, da Comissão de  
Finanças, favorável ao Subanexo e às  
Emendas ns. 1 a 5 e oferecendo as de ns. 6-C a 
32-C. 

2 – Discussão única do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 8, de 1958, que dispõe sôbre 
fixação dos subsídios, diária e ajuda de custo dos 
membros do Congresso Nacional para o período 
legislativo de 1959 a 1962 (incluído na Ordem do 
Dia em virtude de dispensa de interstício 
concedida na sessão anterior a requerimento do 
Senhor Senador Filinto Müller) tendo Pareceres 
Favoráveis sob ns. 495 e 496, de 1958, das 
Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 

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

horas e 15 minutos. 
 



157ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 20 DE NOVEMBRO DE 1958 
 

EXTRAORDINÁRIA 
 

PRESIDÊNCIA DO SENHOR APOLÔNIO SALLES 
 

Às 21 horas, acham-se presentes os Senhores 
Senadores. 

Vivaldo Lima. 
Mourão Vieira. 
Prisco dos Santos. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Waldemar Santos. 
Mathias Olympio. 
Leônidas Mello. 
Onofre Gomes. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
Argemiro de Figueiredo. 
Apolônio Salles. 
Novaes Filho. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Juracy Magalhães. 
Lima Teixeira. 
Carlos Lindenberg. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Moreira Filho. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Alencastro Guimarães. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Lino de Mattos. 
Moura Andrade. 
Domingos Velasco. 

Coimbra Bueno. 
Pedro Ludovico. 
Mário Motta. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Othon Mäder. 
Gaspar Velloso. 
Alô Guimarães. 
Gomes de Oliveira. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. – (53). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 53 Senhores 
Senadores. 

Havendo número legal, está aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Francisco Gallotti, servindo de 2º 

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

O Senhor Segundo Suplente, servindo de 2º 
Secretário, dá conta do seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Ofícios 

 
Da Câmara dos Deputados: 
– Nº 1.239. comunicando haver sido aprovada 

emenda do Senado oferecida ao Projeto de Lei  
da Câmara nº 133, que autoriza a abertura de 
créditos especiais no total de Cr$ 2.138.767.323,30 
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para atender a pagamentos no Departamento 
Administrativo do Serviço Público e nos Ministérios 
da Aeronáutica, Agricultura, Educação e Cultura, 
Fazenda, Guerra, Justiça e Negócios Interiores, 
Marinha, Relações Exteriores, Saúde, Trabalho, 
Indústria e Comércio e Viação e Obras Públicas 
enviados à sanção. 

– Nº 1, nos seguintes têrmos: 
Câmara dos Deputados.  
M. 1-58 
Senhor Presidente 
Tenho a honra de transmitir a Vossa 

Excelência, em cópia anexa, o teor da Convocação 
extraordinária do Congresso Nacional, nos têrmos do 
artigo 198 do Regimento Interno, para as 
providências necessárias durante o período de 5 a 
31 de janeiro próximo. 

Câmara dos Deputados, em 18 de novembro 
de 1958. – Ranieri Mazzilli. 

 
Convocação 

 
Considerando que inúmeros projetos de 

responsabilidade da atual legislatura devem ser 
colocados em regime de tramitação, a fim de que se 
cumpram os objetivos dos mandatos que expiram a 
31 de janeiro próximo; 

Considerando destacáveis pela oportunidade e 
interêsse nacional várias proposições que devem 
voltar à Câmara após receberem emendas no 
Senado e outros que ainda dependem de aprovação 
das respectivas Comissões técnicas na Câmara dos 
Deputados, como as que se referem à classificação 
de cargos, à reforma bancária, à providência social, 
ao direito de greve, à Dispetrol, à Eletrobrás, à 
nacionalização das emprêsas de propaganda e 
bancos estrangeiros de depósito e ao congelamento 
dos preços dos gêneros essenciais etc. 

Considerando que ainda se aguardam os 
relatórios e conclusões de algumas Comissões de 
Inquérito, em funcionamento; 

Considerando que o Plano de estabilização 
monetária não poderá ser votado em regime de 
açodamento, porém com as cautelas que requerem a 
sua apresentação técnica e os seus objetivos; 

Considerando que certos entendimentos 
político-partidários, com referência à próxima 
composição diretiva da Câmara e do Senado, se 
farão melhor, nos seus aspectos preliminares, com o 
Congresso em funcionamento; 

Considerando a eventualidade do 
agravamento das crises, que no plano econômico, 
social ou político, estão merecendo a atenção dos 
Poderes e podem exigir, de uma hora para outra, 
pronta intervenção do legislador; 

é convocado o Congresso Nacional em sessão 
extraordinária, na conformidade do art. 39, parágrafo 
único da Constituição e art. 198 do Regimento 
Interno, cumpridas as cautelas do Regimento 
Comum, a partir de 5 (cinco) a 31 (trinta e um) de 
janeiro próximo. 

Sala das Sessões, 12 de novembro de 1958.  
– Croacy de Oliveira e mais cento e onze 
assinaturas. 

Publique-se. 
– Nº 1.237, encaminhando autógrafos do 

seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº156, DE 1952 

 
(Nº 4.125-B-1958, na Câmara dos Deputados) 

 
Concede o auxílio de Cruzeiros 1.000.000,00 à 

Prefeitura Municipal de Ouro Fino, no Estado de 
Minas Gerais, para ereção de um monumento 
comemorativo do l Centenário de nascimento do 
Presidente Júlio Bueno Brandão. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O Poder Executivo concederá à Prefeitura 

Municipal de Ouro Fino, no Estado de Minas 
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Gerais, o auxílio de Cruzeiros 1.000.000,00 (um 
milhão de cruzeiros) para atender às despesas com 
a ereção de um monumento comemorativo do I 
Centenário do nascimento do Presidente Júlio Bueno 
Brandão, ocorrido em 11 de julho de 1958. 

Art. 2º Para atender às despesas resultantes 
da aplicação da presente lei é aberto pelo Ministério 
da Educação e Cultura o crédito especial de Cr$  
1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros). 

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

Às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 

 
PARECER 

Nº 497, DE 1958 
 
Da Comissão de Relações Exteriores, sôbre o 

Requerimento número 447, de 1958, em que o 
Senhor Senador Bernardes Filho solicita autorização 
para chefiar a delegação do Brasil na posse do futuro 
Presidente da República do México. 

 
Relator: Sr. Moura Andrade 
Nos têrmos dos arts. 49 da Constituição e 24 

do Regimento Interno, o Senador Bernardes Filho, 
solicita autorização para participar da Delegação do 
Govêrno brasileiro à posse do Presidente da 
República do México. 

Nada havendo a opor à solicitação do nobre 
representante mineiro, somos pela aprovação do 
seguinte: 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Nº 20, DE 1958 
 
Art. 1º É o Senador Bernardes Filho, 

autorizado a chefiar a delegação do Govêrno 
brasileiro à posse do Presidente da República do 
México. 

Sala das Comissões, em 20 de novembro de 
1958. – João Villasbôas, Presidente. – Moura 
Andrade, Relator. – Gilberto Marinho. – Gomes de 
Oliveira – Attílio Vivacqua. 

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

Sôbre a Mesa requerimento do nobre Senador 
Francisco Gallotti. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 450, DE 1958 

 
Nos têrmos do art. 123, letra a, do Regimento 

Interno, requeiro dispensa de interstício para o 
Projeto de Resolução nº 20, de 1958, a fim de que 
figure na Ordem do Dia da próxima sessão. 

Sala das Sessões, em 20-11-58. – Francisco 
Gallotti. 

O SR. PRESIDENTE: – O Projeto de 
Resolução nº 20, de 1958, será incluído na Ordem 
do Dia da próxima sessão. 

Terminou na sessão anterior o prazo para 
apresentação de emendas, perante a Mesa, ao 
subanexo orçamentário referente ao Ministério da 
Agricultura. 

Nenhuma emenda foi oferecida. 
Os Senhores Senadores que desejarem 

emendar o referido subanexo, deverão encaminhar 
as emendas à Comissão de Finanças. (Pausa). 

– Continua a hora do Expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Domingos 

Vellasco, orador inscrito. 
O SR. DOMINGOS VELLASCO (lê o 

seguinte discurso): – Senhor Presidente, é  
com a maior tristeza que venho trazer ao 
conhecimento desta Casa a infausta notícia do 
falecimento, a 13 do corrente, do General Edgar 
Buxbaum, fato que vem abrir um claro nas hostes 
nacionalistas. 
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Desde muito jovem ainda, tenente, participou 
dos movimentos revolucionários de 5 de julho de 
1922 e 1924 sob à bandeira de Representação e 
Justiça, desfraldada por Assis Brasil, tendo, em 
conseqüência, com o insucesso dos movimentos, 
conhecido as diversas «Prisões de Estado», tais 
como, entre outras a Casa de Correção, onde êle 
ocupou o cubículo nº 8, da nona Galeria, a Ilha 
Grande e os navios da Esquadra. 

Durante a II Guerra, teve firme atuação, contra 
o nazi-facismo, no Comando da Guarnição de Natal, 
numa das fases mais difíceis que atravessamos. 

O General Buxbaum não gozou o merecido 
repouso a que fazia jus, depois de longos anos de 
bons serviços prestados à Pátria. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permite V. Exa. um aparte? 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Pois não. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 

Hipoteco minha solidariedade e do meu Partido a 
essa manifestação de pesar pelo passamento dêsse 
grande cidadão e militar que foi o General Buxbaum, 
patriota dos mais ilustres e eminentes, que prestou 
os mais altos serviços ao Brasil, e estêve no Rio 
Grande do Norte, em missão de nosso País. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Muito 
obrigado pelo aparte de Vossa Excelência. 

Transferindo-se para a Reserva dedicou-se  
à luta do petróleo, tendo sido eleito Presidente  
de Honra do Centro de Estudos e Defesa do  
Petróleo e da Economia Nacional; Vice-Presidente 
do Movimento Brasileiro dos Partidários da Paz  
e membro do Conselho Mundial da Paz, que  
era presidido pelo inolvidável Prof. Frederic  
Jolliot-Curie. Também se destacou o General  
nas lutas pela emancipação nacional, como 
Presidente, que foi, da Comissão Nacional Con- 
 

tra o Acôrdo Militar Brasil-Estados Unidos, luta árdua 
que exigia muita coragem e muito patriotismo. Foi, 
ainda Presidente da Liga de Emancipação Nacional. 
Participou de vários congressos e conferências no 
Brasil e no Exterior. 

Uma de suas últimas atividades foi a luta 
contra o Ajuste de Fernando de Noronha, que não foi 
concluído sem o seu solene protesto. 

Quando se fizer a história da luta pela 
emancipação econômica de nossa Pátria, estou 
certo de que o nome do General Edgar Buxbaum há 
de ser lembrado como um dos mais fiéis 
combatentes pela libertação do povo brasileiro das 
limitações e servidões, que lhe são impostas pelo 
capitalismo internacional. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara 

nº 143, de 1958, que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício financeiro de 
1.959 – Anexo nº 4 – Poder Executivo – Subanexo 
4.15 (Ministério da Fazenda), tendo Parecer nº 492, 
de 1958, da Comissão de Finanças, favorável ao 
subanexo e às Emendas ns. 1 a 5 e oferecendo as 
de ns. 6-C a 43-C. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Senhores Senadores que aprovam as 

Emendas ns. 1 a 32, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Estão aprovadas. 
São as seguintes as emendas aprovadas: 
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Nº 1 
 
Comissão Executiva de Defesa da Borracha. 
01 – Gabinete do Ministro. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.23 – Reaparelhamento e Desenvolvimento 

de Programas, Serviços e Trabalhos Específicos 
(Item 3), despesas com o funcionamento da 
Secretaria da Comissão Executiva de Defesa da 
Borracha (Leis números 86, de 8 de agôsto de 1947 
e 1.184, de 30 de agôsto de 1950; Decretos números 
23.990, de 31 de outubro de 1947 e 44.728 de 22 de 
outubro de 1958). 

Aumente-se: de Cr$ 2.000.000,00 para Cr$ 
3.600.000,00. 

 
Nº 2 

 
08.02 – Divisão de Obras (Encargos Gerais). 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
Inclua-se: 
Para início da construção do prédio destinado 

à Coletoria Federal de Santa Maria, no Rio Grande 
Sul – Cr$ 1.000.000,00. 

 
Nº 3 

 
08.02 – Divisão de Obras (Encargos Diversos). 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
Inclua-se: 
Para início da construção do prédio para a 

Coletoria Federal de Iraí, no Rio Grande do Sul – Cr$ 
1.000.000,00. 

 
Nº 4 

 
33.01 – Alfândegas.  
4.0.00 – Investimentos.  
4.1.00 – Obras. 

4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 
obras. 

Inclua-se: 
1) Para obras complementares do prédio 

destinado ao funcionamento da Alfândega de 
Manaus, no Estado do Amazonas – Cr$ 
5.000.000,00. 

 
Nº 5 

 
33.01 – Alfândegas. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
Inclua-se: 
1) Para pagamento da execução de obras 

complementares do prédio destinado ao 
funcionamento da Alfândega de Livramento, 
localizada no Estado do Rio Grande do Sul – Cr$ 
1.200.000,00. 

 
Nº 6-C 

 
06 – Delegacia Fiscal do Ceará.  
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.00 – Ajuda de custo. 
Aumente-se de Cr$ 120.000,00. 
Para Cr$ 700.000,00. 
1.1.10 – Diárias. 
1.3.00 – Material de Consumo e 

Transformação. 
1.3.02 – Artigos de Expediente. 
Aumente-se de Cr$ 200.000,00. 
Para Cr$ 500.000,00. 
1.3.04 – Combustíveis e Lubrificantes. 
Aumente-se de Cr$ 20.000,00. 
Para Cr$ 50.000,00. 
1.4.00 – Material Permanente.  
1.4.12 – Mobiliário em geral.  
Aumente-se de Cr$ 35.000,00.  
Para Cr$ 100.000,00. 
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1.4.04 – Reparações, Adaptações e 
conservação de bens imóveis – Consigne-se Cr$ 
100.000,00. 

1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.01 – Recondicionamento etc.  
Aumente-se de Cr$ 70.000,00. 
Para Cr$ 160.000,00.  
1.5.02 – Passagens. 
Aumente-se de Cr$ 80.000,00.  
Para Cr$ 180.000,00.  
 

Nº 7-C 
 
24.01 – Diretoria da Despesa Pública. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.06 – Salários de Tarefeiros. 
Inclua-se – Cr$ 1.800.000,00.  
 

Nº 8-C 
 
19 – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 
Despesas Ordinárias.  
1.0.00 – Custeio.  
1.1.00 – Pessoal Civil. 
S/C 1.1.15 – Gratificação de Função. 
Acréscimo – Cr$ 36.000,00.  
 

Nº 9-C 
 
22.01 – Serviço do Pessoal (Despesas próprias). 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
Inclua-se: 
Subconsignação 1.1.20 – Gratificação pela 

execução de trabalho de natureza especial, com 
risco de vida ou saúde – Cruzeiros 1.973.760,00. 

Nº 10-C 
 
4.15 – Ministério da Fazenda.  
16 – Casa da Moeda. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
Inclua-se: 
Subconsignação 1.1.20 – Gratificação pela 

execução de trabalho de natureza especial, com 
risco de vida ou saúde Cruzeiros – 359.520,00. 

 
Nº 11–C 

 
4.15 – Ministério da Fazenda.  
32 – Coletorias Federais. 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo e 

Transformação. 
1.3.02 – Artigos de expediente desenho, 

ensino e educação. 
20 – Rio de Janeiro. 
Acrescente-se Cr$ 450.000,00.  
 

Nº 12-C 
 
4.15. 
16 – Casa da Moeda. Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo e 

Transformação. 
1.3.04 – Combustíveis e Lubrificantes. 
Aumente-se Cr$ 3.000.000,00. 
1.3.10 – Matérias-primas e produtos 

manufaturados ou semi-manufaturados destinados a 
qualquer transformação. 

Aumente-se Cr$ 15.000.000,00. 
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Nº 13-C 
 
4.15. 
33 – Estações Aduaneiras.  
33.03 – Mesas de Rendas.  
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.04 – Iluminação, fôrça motriz e gás. 
01 – Amazonas. 
01 – Capacete. 
Aumente-se Cr$ 3.500,00. 
 

Nº 14-C 
 
4.15. 
33 – Estações Aduaneiras.  
33.04 – Postos Fiscais.  
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros.  
1.5.11 – Telefone, telefonemas, telegramas 

etc. 
22 – Rio Grande do Sul. 
06 – Santa Maria. 
Aumente-se Cr$ 3.000,00. 
 

Nº 15-C 
 
4.15. 
32 – Coletorias Federais.  
Despesas Ordinárias. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros.  
1.5.11 – Telefone, telefonemas, telegramas, 

radiogramas, porte postal e assinaturas de caixas 
postais. 

16 – Paraná. 
Majore-se Cr$ 20.000,00. 

Nº 16-C 
 
4.15 – Ministério da Fazenda.  
31 – Delegacias Fiscais.  
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros.  
1.5.11 – Telefones, telefonemas, telegramas etc. 
16 – Paraná. 
Acrescente-se Cr$ 15.000,00.  
 

Nº 17-C 
 
4.15 – Ministério da Fazenda. 
32 – Coletorias Federais. 
Despesas Ordinárias.  
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis; 

foros. 
22 – Rio Grande do Sul – Cr$ 39.200,00. 
24 – Santa Maria – Cruzeiros 625.000,00. 
 

Nº 18-C 
 
4.15 – Ministério da Fazenda. 
30 – Laboratórios Nacional de Análises. 
Despesas Ordinárias.  
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.15 – Salários de Tarefeiros.  
Majore-se Cr$ 700.000,00. 
 

Nº 19-C 
 
4.15 – Ministério da Fazenda. 
31 – Delegacias Fiscais.  
Despesas Ordinárias.  
Verba 1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
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1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 
serviço. 

13 – Minas Gerais – Acréscimo – Cr$ 
600.000,00. 

20 – Rio de Janeiro – Acréscimo – Cr$ 
600.000,00. 

25 – São Paulo – Acréscimo – Cr$ 480.000,00. 
 

Nº 20 
 
4.15 – Ministério da Fazenda.  
Despesas Ordinárias. 
13 – Direção Geral da Fazenda Nacional. 
13.01 – Gabinete do Diretor Geral. 
Verba 1.0.00 – Custeio.  
1.6.00 – Encargos Diversos. 
Suprima-se: 
1.6.11 – Seleção, aperfeiçoamento e 

especialização de pessoal. 
2) Despesas de qualquer natureza e 

proveniência com a manutenção de Cursos, inclusive 
mediante convênio com a Escola do Serviço Público 
– Cr$ 600.000. 

Inclua-se: 
13.03 – Cursos de Aperfeiçoamento. 
Verba: 1.0.00 – Custeio.  
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.11 – Seleção, aperfeiçoamento e 

especialização de pessoal. 
1) Despesas de qualquer natureza e 

proveniência com funcionamento e manutenção de 
Cursos, inclusive mediante convênio com a Escola 
do Serviço Público – 600.000. 

 
Nº 21-C 

 
4.15 – Ministério da Fazenda. 
24 – Diretoria da Despesa Pública. 

(Despesas Próprias) 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.4.00 – Material Permanente. 
1.4.11 – Modelos e utensílios de escritório, 

biblioteca, ensino, laboratório e gabinete técnico ou 
cientifico. 

Acrescente-se: Cr$ 130.000,00. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.06 – Reparos, adaptações, recuperações e 

conservação de bens móveis. 
Acrescente-se: Cr$ 130.000,00. 
1.6.00 – Encargos Diversos.  
1.6.01 – Despesas miúdas de pronto pagamento. 
Acrescente-se: Cr$ 36.000,00.  
 

Nº 22-C 
 
4.15 – Ministério da Fazenda. 
26 – Recebedoria do Distrito Federal. 
 

Despesas Ordinárias 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Aluguel ou arrendamento de imóveis; 

foros. 
Acrescente-se: Cr$ 980.000,00.  
 

Nº 23-C 
 
4.15 – Ministério da Fazenda.  
24.02 – Diretoria da Despesa Pública . 
 

Encargos Gerais 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.2.00 – Dispositivos Constitucionais. 
Substitua-se por: 
Defesa Contra as Sêcas do Nordeste (art. 198 

da Constituição Federal). 
1) Para depósito no Banco do Nordeste  

do Brasil S.A. (art. 6º da Lei nº 1.649, de  
19 de julho de 1952 e o art. 1º do Decreto 
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número 33.643 de 24 de agôsto de 1952 – Cr$ 
950.993.856,00. 

2) Para o fundo de obras e socorros de 
emergência (dispositivos citados) – Cr$ 
237.748.464,00. 

Total da Subconsignação 2.2.02 – Cr$ 
1.188.742.320,00. 

 
Nº 24-C 

 
4.15. 
09.02 – Caixa de Amortização.  
 

Encargos Gerais 
 
Despesas Ordinárias. 
2.0.00 – Transferências. 
2.5.00 – Juros da Dívida Pública. 
S/C. 2.5.02 – Dívida Interna.  
Onde se lê. 
1 – Lei 2.977, de 23-11-1956. 
 

1) Grau I....................................... 95.697.910 
2) Grau II ..................................... 198.910.182 
3) Grau III..................................... 406.960.456 
4) Grau IV.................................... 233.695.456 
 Total da Alínea 1...................... 935.263.626 

 
Nº 25-C 

 
4.15. 
31 – Delegacias Fiscais.  
Despesas de Capital. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de Obras. 
21 – Rio Grande do Norte.  
Suprima-se Cr$ 1.000.000,00. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
22. Rio Grande do Sul.  
Suprima-se Cr$ 1.000.000,00. 

4.1.04 – Reparos, adaptações, conservação e 
despesas de emergência com bens imóveis. 

21 – Rio Grande do Norte.  
Inclua-se Cr$ 1.000.000,00. 
22 – Rio Grande do Sul. 
Inclua-se Cr$ 1.000.000,00. 
 

Nº 26-C 
 
4.15 – Ministério da Fazenda.  
33 – Estações Aduaneiras. 
33.03 – Mesas de Rendas  
4.0.00 – Investimentos.  
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de Obras. 
01 – Acre. 
4.1.02 – Início de Obras. 
01 – Acre. 
01 – Rio Branco. 
Inclua-se Cr$ 1.500.000,00. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
01 – Acre. 
01 – Rio Branco. 
Suprima-se Cr$ 1.500.000,00.  
 

Nº 27-C 
 
4.15 – Ministério da Fazenda. 
31 – Delegacias Fiscais.  
Despesas de Capital. 
4.0.00 – Investimentos.  
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de Obras.  
08 – Espírito Santo. 
Inclua-se Cr$ 6.000.000,00.  
10 – Goiás. 
Inclua-se Cr$ 3.000.000,00. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
08 – Espírito Santo. 
Suprima-se Cr$ 6.000.000,00.  
10 – Goiás. 
Suprima-se Cr$ 3.000.000,00. 
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Nº 28-C 
 
4.15 – Ministério da Fazenda.  
33 – Estações Aduaneiras.  
33.01 – Alfândegas. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
25 – São Paulo.  
01 – Santos. 
Suprima-se Cr$ 1.000.000,00. 
4.1.04 – Reparos, adaptações, conservação e 

despesas de emergência com bens imóveis. 
25 – São Paulo. 
01 – Santos. 
Inclua-se Cr$ 1.000.000,00. 
 

Nº 29-C 
 
33 – Estações Aduaneiras  
33.01 – Alfândegas. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.04 – Reparos, adaptações, conservação e 

despesas de emergência com bens imóveis. 
12 – Mato Grosso. 
01 – Corumbá. 
Inclua-se Cr$ 300.000,00. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
24 – Santa Catarina. 
02 – Itajaí. 
Inclua-se Cr$ 300.000,00. 
4.2.00 – Equipamentos e instalações. 
4.2.10 – Instalações e equipamentos para 

obras. 
12 – Mato Grosso. 
01 – Corumbá. 
Suprima-se Cr$ 300.000,00.  
24 – Santa Catarina. 
02 – Itajaí. 
Suprima-se Cr$ 300.000,00. 

Nº 30-C 
 
33 – Estações Aduaneiras.  
33.01 – Alfândegas. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
12 – Mato Grosso. 
01 – Corumbá. 
Suprima-se Cr$ 1.000.000,00.  
17 – Pernambuco. 
01 – Recife. 
Suprima-se Cr$ 1.000.000,00. 
4.1.04 – Reparos, adaptações, conservação e 

despesas de emergência com bens imóveis. 
12 – Mato Grosso. 
01 – Corumbá. 
Suprima-se Cr$ 1.000.000,00. 
17 – Pernambuco. 
01 – Recife. 
Suprima-se Cr$ 1.000.000,00. 
 

Nº 31-C 
 
4.15 – Ministério da Fazenda. 
18 – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 
Onde se lê: 
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento 

de programas, serviços e trabalhos específicos. 
1) Despesas de qualquer natureza com a 

instalação e aparelhamento das Procuradorias Geral 
e Regionais, tendo em vista a Lei nº 2.642, de 9-11-
55. 

Leia-se: 
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento 

de programas, serviços e trabalhos específicos. 
1) Despesas de qualquer natureza e proveniência 

necessárias às Procuradorias, Geral e Regionais, 
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bem como à Comissão de Despesa dos Capitais 
Nacionais, como decorrência da Lei nº 2.642, de 
9.11-55 e dos Decretos ns. 39.087, de 30-4-56 e 
41.427, de 25-4-57. 

 
Nº 32-C 

 
Acrescente-se à Proposta orçamentária para o 

exercício de 1959 a seguinte parcela. 
24 – Diretoria da Despesa Pública. 
24.01 – Diretoria da Despesa Pública 

(Despesas Próprias).  
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.15 – Gratificação de função. 
Inclua-se no subanexo 4.15 – Cr$ 900.000,00 

(novecentos mil cruzeiros). 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto 

assim emendado. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

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

Comissão de Finanças. 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 143, DE 1958 

 
(Projeto nº 4.180-B, de 1958, na Câmara dos 

Deputados) 
 
Estima a Receita e fixa a Despesa da União 

para o exercício financeiro de 1959. 
Anexo 4 – Poder Executivo.  
4.15 – Ministério da Fazenda. 
(Demonstração da Despesa por Verbas e 

Consignações). 
 

(Publicado em Suplemento) 
 
Discussão única do Projeto de Decreto 

Legislativo nº8 de 1958, que dispõe sôbre fi- 
 

xação dos subsídios, diária e ajuda de custo  
dos membros do Congresso Nacional para o  
período legislativo de 1959 a 1962 (incluído  
em Ordem do Dia em virtude de dispensa de 
interstício concedida na sessão anterior a 
requerimento do Sr. Senador Filinto Müller), tendo 
Pareceres Favoráveis, sob números 495 e 496, de 
1958, das Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 

 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
emendas que vão ser lidas. 

São lidas e apoiadas as seguintes emendas: 
 

EMENDA Nº 1 
 
Art. 1º Dê-se a êste artigo a seguinte redação: 
«Art. 1º – Os membros do Congresso  

Nacional perceberão, na próxima legislatura, um 
subsídio anual fixo de Cr$ 360.000,00 (trezentos e 
sessenta mil cruzeiros), mais Cr$ 1.200,00 (um mil e 
duzentos cruzeiros) diários, como parte variável, uma 
ajuda de custo de Cr$ 60.000,00 (sessenta mil 
cruzeiros)». 

 
Justificação 

 
A redação que ora se propõe tem o objetivo de 

evitar o emprêgo, inadequado, da expressão 
«diária», que no serviço público tem sentido 
tradicional daquele em que está empregado no 
projeto e também restabelecer a tradicionalmente 
usada. 

Sala das Sessões, em 20 de novembro de 
1958. – Filinto Müller. 

 
EMENDA Nº 2 

 
Art. 2º, § 2º – Em vez de «8 (oito)», diga-se 

«20 (vinte)». 
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Justificação 
 

A ajuda de custo tem por finalidade, 
tradicionalmente, atender às despesas de transporte 
do Congressista. Ora, se o início da sessão 
Legislativa extraordinária foi marcado de vinte dias 
do encerramento da anterior, é óbvio que não haverá 
o deslocamento dos Congressistas para os Estados 
nem, conseqüentemente despesas dessa natureza a 
ressarcir. 

Sala das Sessões, 20 de novembro de 1958. – 
Filinto Müller. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto e as emendas. (Pausa). 

Não havendo quem faça uso da palavra, 
encerro a discussão. (Pausa). 

Encerrada. 
O projeto volta às Comissões de Constituição 

e Justiça e de Finanças para que se pronunciem 
sôbre as emendas de Plenário. 

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

Convoco o Senado para reunir-se amanhã, 
extraordinàriamente, às dez horas.  

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 
sessão. Designo para a extraordinária de amanhã a 
seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 143, de 1958, que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício financeiro de 1959 
– Anexo nº 4 (Poder Executivo) – Subanexo nº 4.11 
(Superintendência do Plano de Valorização Econômica 
da Região Fronteira Sudoeste do País), tendo Parecer 
número 494, de 1958, da Comissão de Finanças, 
favorável, com a Emenda que oferece (nº 1-C). 

2 – Discussão única do Projeto de Resolução 
nº 20, de 1958, que concede autorização ao Senhor 
Senador Bernardes Filho para chefiar a Delegação 
do Brasil à posse do futuro Presidente da República 
do México (Projeto oferecido pela Comissão de 
Relações Exteriores em seu Parecer número 497-58 
e incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa 
do interstício, concedida na sessão anterior a 
requerimento do Sr. Senador Francisco Gallotti). 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 21 horas e trinta 

minutos. 
  



158ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 21 DE NOVEMBRO DE 1958 
 

EXTRAORDINÁRIA 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. APOLÔNIO SALLES 
 

Às 10 horas, acham-se presentes os Senhores 
Senadores: 

Vivaldo Lima. 
Mourão Vieira. 
Prisco dos Santos. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Waldemar Santos. 
Mathias Olympio. 
Leônidas Mello. 
Onofre Gomes. 
Parsifal Barroso. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
Argemiro de Figueiredo. 
Apolônio Salles. 
Novaes Filho. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Juracy Magalhães. 
Lima Teixeira. 
Carlos Lindenberg. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Moreira Filho. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
 

Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Lino de Mattos. 
Moura Andrade. 
Domingos Vellasco. 
Pedro Ludovico. 
Mário Motta. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Othon Mäder. 
Gaspar Velloso. 
Alô Guimarães. 
Gomes de Oliveira. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. – (52). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 52 Senhores 
Senadores. 

Havendo número legal, está aberta a  
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Jorge Maynard, 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, dá conta 
do seguinte:  
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EXPEDIENTE 
 

Ofício nº 1.421, da Câmara dos Deputados, 
encaminhando autógrafos do seguinte: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 157, DE 1958 
 

(Nº 4.250-B, de 1958, na Câmara dos Deputados) 
 

Concede o auxílio de Cruzeiros 12.000.000,00 
à Confederação Brasileira de Desportos para 
realização de campeonatos nacionais e participação 
do Brasil em competições internacionais. 

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

pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito 
especial de Cr$ 12.000.000,00 (doze milhões de 
cruzeiros), como auxílio à Confederação Brasileira 
de Desportos. 

Art. 2º O auxílio, de que trata esta lei,  
será entregue à Confederação Brasileira  
de Desportos e destinado a ocorrer despesas  
com os campeonatos nacionais e participa-  
 

cão do Brasil em competições internacionais, 
autorizadas pelo Conselho Nacional de Desportos, já 
realizadas e a realizar-se. 

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

Câmara dos Deputados, em 19 de novembro 
de 1958. 

Às Comissões de Constituição e Justiça, e de 
Finanças. 

Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 143, de 1958, que estima a 
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício 
de 1959 – Anexo nº 5 – Poder Judiciário. 

Relator: Sr. Mathias Olympio. 

O projeto de Orçamento, para 1959, aprovado 
pela Câmara dos Deputados, fixa a despesa dos 
órgãos do Poder Judiciário em Cruzeiros 
1.014.221.231,00, acusando assim um aumento de 
Cruzeiros 26.418.164,00 em relação ao orçamento 
do corrente exercício, conforme se demonstra no 
seguinte quadro: 

 

ÓRGÃO Orçamento de  
1958 

Projeto para  
1959 

    
1 –  Supremo Tribunal Federal ................................... 39.568.840 41.593.760 
2 –  Tribunal Federal de Recurso ............................... 75.761.538 86.908.424 
3 –  Justiça Militar ....................................................... 66.283.925 70.218.642 
4 –  Justiça Eleitoral ................................................... 380.149.091 377.554.890 
5 –  Justiça do Trabalho ............................................. 239.292.091 245.673.903 
6 –  Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ........ 186.747.620 192.271.612 
    
 Total ..................................................................... 987.803.067 1.014.221.231 

 
Segundo a sua natureza, êsses totais são assim discriminados: 
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(Continuação) 
 

CONSIGNAÇÃO Orçamento  
de 1958 

Projeto  
da Câmara  

de 1959 
Diferença 

     
Pessoal..................................................... 829.583.249 846.578.145 +  16.994.896 
Material de Consumo ............................... 18.166.950 22.310.000 +  4.143.050 
Material Permanente................................. 8.841.000 10.553.050 +  1.712.050 
Serviços de Terceiros............................... 38.065.368 44.864.036 + 6.798.668 
Encargos Diversos ................................... 83.526.500 79.121.000 –  4.405.500 
Obras........................................................ 5.230.000 4.885.000 –  345.000 
Equipamentos e Instalações .................... 4.390.000 5.910.000 +  1.520.000 

 Totais 987.803.067 1.014.221.231 + 26.418.164 

 
Infere-se das cifras alinhadas no primeiro 

quadro que as principais majorações se verificam no 
Tribunal Federal de Recursos, cuja dotação sofreu 
um acréscimo de Cruzeiros 11.146.886,00, 
correspondentes a quase 15% . Dêsse montante, 
porém, Cr$ 10.000.000,00 correspondem a 
sentenças judiciárias, cuja dotação passou de 
Cruzeiros 40.000.000,00 para Cruzeiros 
50.000.000,00, com base nas despesas previstas no 
próximo exercício. 

Quanto aos outros acréscimos, decorrem 
principalmente da estruturação dos quadros de 
pessoal dos diferentes órgãos integrantes do  
Poder Judiciário. Sòmente a Justiça Eleitoral  
teve diminuída a sua dotação, reforçada no presente 
ano, para fazer face às despesas com as últimas 
eleições. Em total a majoração foi de Cr$ 
26.418.164,00, que, além de pouco significativa, pois 
não alcança sequer 3%, é bem inferior à que se 
achava consignada na Proposta do Poder Executivo 
(Cr$ 41.131.297,00). 

 

Como já temos assinalado, ao relatar êste 
anexo do Orçamento, nos exercícios anteriores, 
apesar da verba pessoal absorver bem mais de 80% 
do total, ela é sistemàticamente a que mais se eleva 
em têrmos absolutos e relativos de um para outro 
ano. Com efeito, no referido acréscimo total de Cr$ 
26.918.164,00 de 1958 para 1959, o aumento da 
verba Pessoal representa Cr$ 16.934.896 00. Em 
conseqüência, essa verba que atingia 84% do total 
no corrente exercício pesará em 85% no próximo 
exercício. 

Sensível é também o aumento nos Serviços 
de Terceiros, da ordem de 16%, devido em parte ao 
ônus crescente de aluguel de imóveis para 
funcionamento dos órgãos do Poder Judiciário, que 
lastimàvelmente ainda não dispõe de prédios 
próprios onde os abrigar. 

Êsse agravamento das duas verbas citadas 
provém, em grande parte, da falta de entrosamento – 
já por mim assinalada há dois anos atrás – entre os 
diversos órgãos do Poder Judiciário. Cada vez  
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se impõe mais a necessidade de um órgão 
supervisor, de um comando único, na parte 
administrativa, capaz de disciplinar e orientar a 
distribuição de verbas e racionalizar o funcionamento 
do próprio Poder Judiciário. Atualmente, o que se 
nota é a ação isolada e inconveniente de cada órgão 
da Justiça reivindicando maiores dotações, 
reclamando providências, solicitando vantagens, em 
detrimento dos verdadeiros interêsses do Poder 
Judiciário, como um todo. 

No que tange a material de consumo e 
permanente bem como a equipamentos e 
instalações, refôrço de dotação relativamente ao 
corrente exercício, está plenamente justificado em 
face das constantes e inevitáveis elevações no custo 
de tais utilidades. 

Com as emendas adiante justificadas, 
propostas pelos Tribunais interessados, de ns. 1-C a 
100-C, a Comissão de Finanças opina 
favoràvelmente ao projeto de orçamento dos órgãos 
do Poder Judiciário para o exercício financeiro de 
1959. 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 
1958. – Vivaldo Lima, Presidente em exercício. –
Mathias Olympio, Relator. – Parsifal Barroso. – 
Daniel Krieger. – Ary Vianna. – Novaes Filho. – Lima 
Guimarães. – Carlos Lindenberg. – Francisco 
Gallotti. 

 
EMENDAS 

Nº 1-C 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
01) Supremo Tribunal Federal. 
Aumente-se de Cr$ 30.761.760,00. 
Para: Cr$ 33.708.000,00. 

Justificação 
 

O acréscimo de Cr$ 2.946.240,00 destina-se a 
atender, no exercício de 1959, ao aumento de 
vencimentos dos magistrados, de acôrdo com a Lei 
nº 3.414, de 20-6-58. 

 
Nº 2-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.14 – Salário-família. 
01) Supremo Tribunal Federal. 
Aumente-se de: Cr$ 700.000,00. 
Para: Cr$ 754.000,00. 

 
Justificação 

 
Nos têrmos da Lei nº 3.414, de 20-6-1958, 

foram incluídos na proposta orçamentária para 1959, 
os Magistrados do Supremo Tribunal Federal. 

O aumento de Cr$ 54.000,00 decorrente desta 
emenda, visa possibilitar recursos para atendimento 
da despesa em causa, no próximo exercício. 

 
Nº 3-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
01) Supremo Tribunal Federal. 
Aumente-se de: Cr$ 6.900.000,00. 
Para: Cr$ 8.788.560,00. 

 
Justificação 

 
O aumento de Cr$ 1.887.560,00 constante da 

presente emenda, visa conceder recursos para que o 
Supremo Tribunal Federal, possa atender no exercício 
de 1959, ao pagamento das gratificações adicionais 
por tempo de serviço aos seus Magistrados, de 
acôrdo com os têrmos da Lei nº 3.414, de 20-6-58. 
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Nº 4-C 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.26 – Gratificação de representação. 
01) Supremo Tribunal Federal. 
Aumente-se de Cr$ 72.000,00. 
Para: Cr$ 120.000,00. 

 
Justificação 

 
O aumento de Cr$ 48.000,00 nesta rubrica é 

destinado a atender em 1959 à majoração da 
gratificação do Presidente do Supremo Tribunal 
Federal de acôrdo com o art. 15 da Lei número 
3.414, de 20 de junho de 1956. 

 
Nº 5-C 

 
5.01 – Supremo Tribunal Federal. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamento e Instalações. 
4.2.01 – Máquinas, motores e aparelhos. 
Onde se diz: Cr$ 150.000,00. 
Diga-se: Cr$ 790.000,00. 

 
Justificação 

 
A emenda visa a aparelhar a Secretaria do 

Sunremo Tribunal Federal de máquinas de escrever 
indispensáveis aos seus serviços, valendo esclarecer 
que, nos últimos dez anos, foram adquiridas apenas 
seis máquinas. 

 
Nº 6-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
02) Tribunal Federal de Recursos. 
Aumente-se de Cr$ 22.017.024,00. 
Para: Cr$ 24.066.000,00. 

Justificação 
 

O acréscimo de Cr$ 2.048.976,00 destina-se a 
atender em 1959, ao aumento de vencimentos dos 
magistrados, autor nado pela Lei número 3.414, de 
20-6-958. 

 
Nº 7-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.11 – Substituições. 
02) Tribunal Federal de Recursos. 
Aumente-se de: Cr$ 1.000.000,00. 
Para: Cr$ 1.500.000,00. 

 
Justificação 

 
Com o aumento de vencimentos da 

magistratura, tornou-se mais premente o problema 
das substituições no Poder Judiciário. 

No Tribunal Federal de Recursos, 
constantemente, durante o correr do ano, são 
requisitados os Juízes das Varas de Fazenda, para 
substituir os Ministros daquele Tribunal, quando 
chamados a servir no Supremo Tribunal Federal ou 
no caso de licença férias etc. 

O aumento que se propõe visa em face da Lei 
nº 3.414, de 20-6-58, possibilitar recursos para 
atendimento da despesa em causa no exercício de 
1959. 

 
Nº 8-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
02) Tribunal Federal de Recursos. 
Aumente-se de: Cr$ 5.300.000,00. 
Para: Cr$ 6.720.245,00. 

 
Justificação 

 
O aumento de Cr$ 1.400.245,00 que se observa, 

é destinado a atender, no exercício de 1959, à majo-  
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ração da gratificação adicional por tempo de serviço 
a que fazem jus os Ministros do Tribunal Federal de 
Recursos de acôrdo com o art. 12 da Lei nº 3.414, de 
20-6-58. 

 
Nº 9-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.26 – Gratificação de representação. 
02) Tribunal Federal de Recursos. 
Aumente-se de: ,Cr$ 18.000,00. 
Para: Cr$ 72.000,00. 

 
Justificação 

 
A majoração de Cr$ 54.000,00 que se observa 

é para atender no exercício de 1959, ao aumento de 
gratificação de representação, do Presidente do 
Tribunal Federal de Recursos, de acôrdo com o art. 
15, da Lei nº 3.414, de 20-6-58. 

 
Nº 10-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.4.00 – Material Permanente. 
1.4.06 – Materiais e acessórios para instalação 

e segurança dos serviços de transporte, de 
comunicação, de canalização e de sinalização; 
material para extinção de incêndio. 

02) Tribunal Federal de Recursos. 
Inclua-se: Cr$ 3.000,00. 

 
Justificação 

 
A verba solicitada nesta emenda destina-se à 

aquisição de seis (6) extintores de incêndio para o 
Tribunal Federal de Recursos. 

Justifica-se a providência pelo fato  
de ocupar aquêle Tribunal um prédio antigo, 
adaptado para seu funcionamento, sem  
os necessários requisitos de segurança  
que se encontram nas construções modernas,  
 

sendo, portanto, de inteira justiça a aprovação da 
Verba solicitada. 

 
Nº 11-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.4.00 – Material Permanente. 
1.4.12 – Mobiliário em geral. 
02) Tribunal Federal de Recursos. 
Aumente-se de: Cr$ 500.000,00. 
Para: Cr$ 600.000,00. 

 
Justificação 

 
O aumento de Cr$ 100.000.00 nesda dotação, 

destina-se à aquisição de mobiliário, tapêtes, 
cortinas etc. para os Gabinetes dos Ministros do 
Tribunal Federal de Recursos. 

Tratando-se do segundo Tribunal do País, cuja 
representação deve estar à altura dos seus 
encargos, a majoração merece aprovação por 
corresponder a uma necessidade plenamente 
justificada. 

 
Nº 12-C 

 
5.03. – Justiça Militar. 
03.02.04 – 1ª Auditoria da 1ª Região Militar. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
Onde se lê: – Cr$ 1.459.612,00. 
Aumente-se para Cr$ 1.988.024,00. 

 
Justificação 

 
Em face da efetivação do Auditor Dr. Abel de 

Azevedo Caminha e do advogado de Ofício Dr. 
Manuel Francisco de Lima publicadas nos Diários 
Oficiais de 26-8 e 24-9.1958, respectivamente, êsse 
Tribunal solicita o aumento de Cr$ 428.412,00 para 
1959 a fim de atender no próximo exercício aos  
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encargos com o pagamento de vencimentos da citada Auditoria. 
 

Nº 13-C- 
 

1.0.00 – Custeio- 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos 
Onde se lê:  
02) Auditorias 

 
03 – 2ª Auditoria da Aeronáutica ............................................................................................... 1.313.952,00 
 Cr$ 
01 – Auditoria de Correição ....................................................................................................... 1.140.321,00 
02 – 1ª Auditoria da Aeronáutica ............................................................................................... 1.147.267,00 
03 – 2ª Auditoria da Aeronáutica ............................................................................................... 1.313.952,00 
04 – 1ª Auditoria de Guerra da 1ª R. M .................................................................................... 1.387.267,00 
05 – 2ª Auditoria de Guerra da 2ª R. M. ................................................................................... 1.387.267,00 
06 – 3ª Auditoria de Guerra da 1ª R. M. ................................................................................... 1.387.267,00 
07 – 1ª Auditoria de Guerra da 2ª R. M. ................................................................................... 916.854,00 
08 – 2ª Auditoria de Guerra da 2ª R. M. ................................................................................... 916.854,00 
09 – 1ª Auditoria de Guerra da 3ª R. M. ................................................................................... 916.854,00 
10 – 2ª Auditoria de Guerra da 3ª R. M. ................................................................................... 916.854,00 
11 – 3ª Auditoria de Guerra da 3ª R. M. ................................................................................... 916.854,00 
12 – Auditoria de Guerra da 4ª R. M. ........................................................................................ 916.854,00 
13 – Auditoria de Guerra da 5ª R. M. ........................................................................................ 916.854,00 
14 – Auditoria de Guerra da 6ª R. M. ........................................................................................ 916.854,00 
15 – Auditoria de Guerra da 7ª R. M. ........................................................................................ 916.854,00 
16 – Auditoria de Guerra da 8ª R. M. ........................................................................................ 916.854,00 
17 – Auditoria de Guerra da 9ª R. M. ........................................................................................ 916.854,00 
18 – 1ª Auditoria da Marinha ..................................................................................................... 1.147.267,00 
19 – 2ª Auditoria da Marinha ..................................................................................................... 1.147.267,00 

 
Leia-se: 
 

 Cr$ 
01 – Auditoria de Correição ....................................................................................................... 1.326.000,00 
02 – 1ª Auditoria da Aeronáutica ............................................................................................... 1.411.200,00 
03 – 2ª Auditoria da Aeronáutica ............................................................................................... 1.675.2000,00 
04 – 1ª Auditoria de Guerra da 1ª R. M. ................................................................................... 1.651.200,00 
05 – 2ª Auditoria de Guerra da 1ª R. M. ................................................................................... 1.651.200,00 
06 – 3ª Auditoria de Guerra da 1ª R. M. ................................................................................... 1.651.200,00 
07 – 1ª Auditoria de Guerra da 1ª R. M. ................................................................................... 1.152.000,00 
08 – 2ª Auditoria de Guerra da 2ª R. M. ................................................................................... 1.152.000,00 
09 – 1ª Auditoria de Guerra da 3ª R. M. ................................................................................... 1.152.000,00 
10 – 2ª Auditoria de Guerra da 3ª R. M. ................................................................................... 1.152.000,00 
11 – 3ª Auditoria de Guerra da 3ª R. M. ................................................................................... 1.152.000,00 
12 – Auditoria de Guerra da 4ª R. M. ........................................................................................ 1.152.000,00 
13 – Auditoria de Guerra da 5ª R. M. ........................................................................................ 1.152.000,00 
14 – Auditoria de Guerra da 6ª R. M. ........................................................................................ 1.152.000,00 
15 – Auditoria de Guerra da 7ª R. M. ........................................................................................ 1.152.000,00 
16 – Auditoria de Guerra da 8ª R. M. ........................................................................................ 1.152.000,00 
17 – Auditoria de Guerra da 9ª R. M. ........................................................................................ 1.152.000,00 
18 – 1ª Auditoria de Marinha ..................................................................................................... 1.411.200,00 
19 – 2ª Auditoria de Marinha ..................................................................................................... 1.411.200,00 

 
Justificação 

 
Os acréscimos de Cr$ 263.934,00 e Cr$ 235.146,00 que se observam em cada uma das Auditorias 

acima enumeradas, destinam-se a atender ao aumento de vencimentos dos magistrados de acôrdo com a 
Lei nº 3.414, de 20.6.58, no exercício de 1959. 
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Nº 14-C 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
20) Auditoria da Policia Militar do Corpo de 

Bombeiros do Distrito Federal. 
Aumente-se de Cr$ 1.025.925,00. 
Para: Cr$ 1.241.886,00. 

 
Justificação 

 
O acréscimo de Cr$ 215.934,00 que se 

observa, destina-se a atender aos aumentos de 
vencimentos do Auditor e de dois Advogados de 
Ofício da Auditoria da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros do Distrito Federal, de acôrdo com a Lei 
nº 3.414, de 20-6-1958. 

 
Nº 15-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
03 – Justiça Militar. 
01) Superior Tribunal Militar. 
Aumente-se de Cr$ 16.545.696,00  
Para: Cr$ 19.050.000,00. 

 
Justificação 

 
O acréscimo de Cr$ 2.504.304,00 destina-se a 

atender no exercício de 1959, ao aumento dos 
vencimentos dos magistrados do Superior Tribunal 
Federal Militar, autorizado pela Lei nº 3.414, de 20-6-
58. 

 
Nº 16-C 

 
5.03 – Justiça Militar. 
03.02.04 – 1ª Auditoria da 1ª Região Militar. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.04 – Salários de mensalistas. 
Onde se lê: Cr$ 152.400,00. 
Aumente-se para: Cr$ 242.400,00. 
 

Justificação 
 

Após a remessa da proposta orçamentária 
para 1959 ao D.A.S.P. verificou-se que a dotação 
solicitada para 1ª Auditoria de Guerra da 1ª Região 
Militar era insuficiente. 

Assim sendo, êste Tribunal solicita o  
aumento de Cr$ 90.000,00 para 1959 a fim de 
atender no próximo exercício aos encargos com  
os pagamentos dos extranumerários da citada 
Auditoria. 

 
Nº 17-C 

 
5.03 – Justiça Militar. 
03-01 – Superior Tribunal Militar. 
1.1.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.04 – Salário de mensalistas. 
Onde se lê: Cr$ 5.406.000,00. 
Aumente-se para: Cr$ 5.958.000,00  

 
Justificação 

 
Após a remessa da proposta orçamentária 

para 1959 ao D. A. S. P. verificou-se que a dotação 
solicitada era insuficiente. 

Assim sendo, êste Tribunal solicita o  
aumento de Cr$ 552.000,00 para 1959 a fim de 
atender no próximo exercício aos encargos com o 
pagamento dos extranumerários do Superior Tribunal 
Militar. 

 
Nº 18-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.11 – Substituições. 
03) Justiça Militar. 
01) Superior Tribunal Militar. 
Aumente-se de: Cr$ 300.000,00. 
Para: – Cr$ 600.000,00. 
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Justificação 
 

A emenda visa possibilitar  
recursos ao Superior Tribunal Mili-  
 

tar, a fim de atender no exercício de  
1959 às despesas com o pagamento de 
substituições de acôrdo com a Lei nº 3.414, de 
20.6.58. 

 
Nº 19-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.11 – Substituições. 
Onde se lê: 
03) Justiça Militar 
03.02 – Auditorias Militares. 
 
  Cr$ 

03.02.01 – Auditoria de Correição.............................................................................................. 60.000,00 
03.02.02 – 1ª Auditoria da Aeronáutica...................................................................................... 250.000,00 
03.02.03 – 2ª Auditoria da Aeronáutica...................................................................................... 250.000,00 
03.02.04 – 1ª Auditora de Guerra da 1ª R. M............................................................................. 250.000,00 
03.02.05 – 2ª Auditoria de Guerra da 1ª R. M............................................................................. 250.000,00 
03.02.06 – 3ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M.............................................................................. 250.000,00 
03.02.07 – 1ª Auditoria de Guerra da 2ª R.M.............................................................................. 200.000,00 
03.02.08 – 2ª Auditoria de Guerra da 2ª R.M.............................................................................. 200.000,00 
03.02.09 – 1ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M.............................................................................. 250.000,00 
03.02.10 – 2ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M.............................................................................. 200.000,00 
03.02.11 – 3ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M.............................................................................. 250.000,00 
03.02.12 – Auditoria ,de Guerra da 4ª R. M................................................................................ 200.000 00 
03.02.13 – Auditoria de Guerra da 5ª R.M.................................................................................. 200.000 00 
03.02.14 – Auditoria de Guerra da 6ª R.M.................................................................................. 200.000,00 
03.02.15 – Auditoria de Guerra da 7ª R.M.................................................................................. 250.000,00 
03.02.16 – Auditoria de Guerra da 8ª R. M................................................................................. 250.000,00 
D3.02.17 – Auditoria de Guerra da 9ª R.M.................................................................................. 250.000,00 
03.02.18 – 1ª Auditoria da Marinha............................................................................................. 250.000 00 
03.02.19 – 2ª Auditoria da Marinha............................................................................................. 250.000,00 

 
Aumente-se para: 
 
  Cr$ 

03.02.01 – Auditoria de Correição.............................................................................................. 120.000,00 
03.02.02 – 1ª Auditora da Aeronáutica....................................................................................... 500.000,00 
03.02.03 – 2ª Auditoria da Aeronáutica...................................................................................... 500.000,00 
03.02.04 – 1ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M.............................................................................. 500.000 00 
03.02.05 – 2ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M.............................................................................. 500.000 00 
03.02.06 – 3ª Auditoria de Guerra .da 1ª R.M............................................................................. 500.000,00 
03.02.07 – 1ª Auditoria de Guerra da 2ª R.M.............................................................................. 400.000,00 
03.02.08 – 2ª Auditoria de Guerra da 2ª R.M.............................................................................. 400.000,00 
03.02.09 – 1ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M.............................................................................. 500.000,00 
03.02.10 – 2ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M.............................................................................. 400.000,00 
03.02.11 – 3ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M.............................................................................. 500.000 00 
03.02.12 – Auditoria de Guerra da 4ª R.M.................................................................................. 400.000 00 
03.02.13 – Auditoria de Guerra da 5ª R.M.................................................................................. 400.000,00 
03.02.14 – Auditoria de Guerra da 6ª R.M.................................................................................. 400.000,00 
03.02.15 – Auditoria de Guerra da 7ª R :M................................................................................. 500.000,00 
03.02.16 – Auditória de Guerra da 8ª R.M.................................................................................. 500.000,00 
03.02.17 – Auditoria de Guerra da 9ª R.M.................................................................................. 500.000 00 
03.02.18 – 1ª Auditoria da Marinha............................................................................................. 500.000,00 
03.02.19 – 2ª Auditoria da Marinha............................................................................................. 500.000,00 
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Justificação 
 
Em face do aumento de vencimentos dos magistrados autorizado pela Lei nº 3.414, de 20-6-1958 

torna-se necessário majorar as dotações destinadas ao pagamento de substituições a fim de que as 
Auditorias Militares possam atender aos seus encargos. 
 

Nº 20-C 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de serviço. 
Onde se lê: 
03 – Justiça Militar. 
03.02 – Auditorias Militares. 
 

  Cr$ 
03.02.01 – Auditoria de Correição.................................................................................... 123.080,00 
03.02.02 – 1ª Auditoria da Aeronáutica............................................................................ 111.046,00 
03.02.03 – 2ª Auditoria da Aeronáutica............................................................................ 140.849,00 
03.02.04 – 1ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M................................................................... 168.149,00 
03.02.05 – 2ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M................................................................... 132.016,00 
03.02.06 – 3ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M................................................................... 174.514,00 
03.02.07 – 1ª Auditoria de Guerra da 2ª R.M................................................................... 145.514,00 
03.02.08 – 2ª Auditoria de Guerra da 2ª R.M................................................................... 81.276,00 
03.02.09 – 1ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M................................................................... 106.092,00 
03.02.10 – 2ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M................................................................... 104.386,00 
03.02.11 – 3ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M................................................................... 186.048,00 
03.02.12 – Auditoria de Guerra da 4ª R.M........................................................................ 113.623,00 
03.02.14 – Auditoria de Guerra da 6ª R.M........................................................................ 49.660,00 
03.02.15 – Auditoria de Guerra da 7ª R.M........................................................................ 102.912,00 
03.02.16 – Auditoria de Guerra da 8ª R.M........................................................................ 53.630,00 
03.02.17 – Auditoria de Guerra da 9ª R.M........................................................................ 33.338,00 
03.02.18 – 1ª Auditoria da Marinha................................................................................... 204.497,00 
03.02.19 – 2ª Auditoria da Marinha.................................................................................. 221.117,00 

 
Aumente-se para: 

 
  Cr$ 
03.02.01 – Auditoria de Correição.................................................................................... 199.900,00 
03.02.02 – 1ª Auditoria da Aeronáutica............................................................................ 287.101,00 
03.02.03 – 2ª Auditoria da Aeronáutica............................................................................ 246.300,00 
03.02.04 – 1ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M................................................................... 319.200,00 
03.02.05 – 2ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M................................................................... 308.945,00 
03.02.06 – 3ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M................................................................... 300.613,00 
03.02.07 – 1ª Auditoria de Guerra da 2ª R.M................................................................... 180.000,00 
03.02.08 – 2ª Auditoria de Guerra da 2ª R.M................................................................... 192.600,00 
03.02.09 – 1ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M................................................................... 158.960,00 
03.02.10 – 2ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M................................................................... 135.741,00 
03.02.11 – 3ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M................................................................... 128.122,00 
03.02.12 – Auditoria de Guerra da 4ª R.M........................................................................ 208.560,00 
03.02.13 – Auditoria de Guerra da 6ª R.M........................................................................ 91.740,00 
03.02.15 – Auditoria de Guerra da 7ª R.M........................................................................ 153.300,00 
03.02.16 – Auditoria de Guerra da 8ª R.M........................................................................ 76.820,00 
03.02.17 – Auditoria de Guerra da 9ª R.M........................................................................ 110.138,00 
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 Cr$ 
03.02.18 – 1ª Auditoria da Marinha................................................................................ 352.026,00 
03.02.19 – 2ª Auditoria da Marinha................................................................................ 336.300,00 
 

Justificação 
 

Os aumentos constantes da emenda supra destinam-se a atender, no exercício de 1959, ao 
pagamento da gratificação adicional por tempo de serviço a que fazem jus os magistrados e advogados de 
ofício que Servem junto às Auditorias Militares nos têrmos do art. 12 da Lei nº 3.414, de 20-6-1958. 
 

Nº 21-C 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço 
03 –  Justiça Militar. 
03.01 – Auditorias Militares. 
Aumente-se – Cr$ 4.674.424,00  
Para: – Cr$ 6.310.300,000.  

 
Justificação 

 
O aumento de Cr$ 1.635.876,00 nesta rubrica, 

destina-se a atender no exercício de 1959, ao 
pagamento da gratificação adicional por tempo de 
serviço a que fazem jus os Ministros do Superior 
Tribunal Militar nos têrmos da Lei número 3.414, de 
20-6-58. 
 

Nº 22-C 
 

5.03 – Justiça Militar. 
03.01 – Superior Tribunal Militar. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.26 – Gratificação de representação. 
Onde se lê: Cr$ 24.000,00. 
Aumente-se para: Cr$ 345.600.00. 

 
Justificação 

 
As gratificações de representação foram 

concedidas de acôrdo com a resolução, publicada no 
Diário do Congresso Nacional de 28 
 

de agôsto de 1958, do Senado Federal, e  
nos têrmos do artigo 1º da Lei nº  
1.675-52, combinado com o art. 1º da Lei número 
264-48. 

O aumento de Cr$ 48.000,00 nesta  
rubrica é destinado a atender em 1959 à  
majoração da Gratificação de representação  
do Presidente do Superior Tribunal Militar, de  
acôrdo com o art. 15 da Lei nº 3.414, de 20-6- 
1958. 
 

Nº 23-C 
 

5.03 – Justiça Militar. 
03.01 – Superior Tribunal Militar. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.04 – Festividades, recepções etc. 
Onde se lê: Cr$ 80.000,00. 
Aumente-se para Cr$ 120.000,00.  

 
Justificação 

 
Em sessão de 12-6-1957 o Superior  

Tribunal Militar criou a Ordem do Mérito  
Jurídico-Militar. Em face do Congresso  
realizado no corrente exercício financeiro  
será necessário o aumento de quantitativo  
para a cunhagem de maior número de  
medalhas pelo que é necessário uma  
importância de mais Cr$ 40.000,00. 
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Nº 24-C 
 

5.03 – Justiça Militar. 
03.01 – Superior Tribunal Militar  
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
Onde se lê: Cr$ 1.000.000,00.  
Aumente-se para: Cr$ 2.000.000,00. 

 
Justificação 

 
Foi distribuída para o orçamento de 1959 a 

importância de Cruzeiros 1.000.000,00, na verba 
supra citada, para a conclusão das obras que vêm 
sendo realizadas sob a orientação técnica da 
Diretoria de Obras e Fortificações do Ministério da 
Guerra, no edifício sede do Tribunal e no anexo. 

A Presidência do Superior Tribunal Militar, 
pelos cálculos elaborados pelo engenheiro 
encarregado das obras, viu da necessidade de um 
aumento de mais Cruzeiros 1.000.000,00. 
 

Nº 25-C 
 

5.03 – Justiça Militar. 
03.01 – Superior Tribunal Militar  
4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações. 
4.2.02 – Automóveis de passageiros. 
Inclua-se: Cr$ 1.200.000,00.  

 
Justificação 

 
O Superior Tribunal Militar possui um 

automóvel com cinco anos de uso, o qual já foi 
submetido a diversas reformas, encontrando-se em 
estado de desuso. 

A Presidência do Superior Tribunal Militar pela 
exigência de representação necessita de novo 
automóvel. O automóvel velho será levado à venda 
em leilão por concorrência pública. 

Nº 26-C 
 

04 – Justiça Eleitoral. 
1.0.00 – Custeio  
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos 
Onde se lê: 
02 – Tribunais Regionais Eleitorais. 
06 – Espírito Santo – Cruzeiros 2.944.800,00. 
Leia-se: 
02 – Tribunais Regionais Eleitorais. 
06 – Espírito Santo – Cruzeiros 3.044.400,00 

 
Justificação 

 
A Lei nº 3.385, de 9 de maio de 1958, criou um 

cargo classe H, acarretando a despesa anual de Cr$ 
99.600,00. 
 

Nº 27-C 
 

04 – Justiça Eleitoral. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
Onde se lê: 
32 – Tribunais Regionais Eleitorais. 
17 – Rio Grande do Norte – Cr$ 2.944.800,00. 
Leia-se: 
32 – Tribunais Regionais Eleitorais 
17 – Rio Grande do Norte – Cr$ 3.591.200,00 

 
Justificação 

 
A Lei nº 3.422, de 10 de julho de 1958. 

reestruturou o Quadro do Tribunal em causa. 
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Nº 28-C 
 

04 – Justiça Eleitoral. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos 
Onde se lê: 
02 – Tribunais Regionais Eleitorais. 
14 – Pernambuco – Cruzeiros 5.157.600,00. 
Leia-se: 
02 – Tribunais Regionais Eleitorais. 
14 – Pernambuco – Cruzeiros 7.522.800. 

 
Justificação 

 
O aumento proposto decorre do disposto na 

Lei nº 3.402, de 12 de junho de 1958, que 
reestruturou o Quadro do Tribunal em foco. 
 

Nº 29-C 
 

04 – Justiça Eleitoral. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.14 – Salário Família 
Onde se lê: 
01 – Tribunal Superior Eleitoral – Cr$ 

495.000,00. 
Leia-se: 
01 – Tribunal Superior Eleitoral – Cr$ 

537.000,00. 
 

Justificação 
 

A nomeação de novos funcionários e a 
inclusão de outros beneficiários fêz com que a 
margem prevista inicialmente se revelasse 
insuficiente. 

Nº 30-C 
 

04 – Justiça Eleitoral. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.15 – Gratificação de função. 
Onde se lê: 
02 – Tribunais Regionais Eleitorais. 
17 – Rio Grande do Norte – Cr$ 52.800,00 
Leia-se: 
02 – Tribunais Regionais Eleitorais. 
17 – Rio Grande do Norte – Cr$ 108.000,00 

 
Justificação 

 
A Lei nº 3.422, de 10 de julho de 1958, 

reestruturou o Quadro do Tribunal em foco, 
acarretando o aumento proposto. 
 

Nº 31-C 
 

04 – Justiça Eleitoral. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil 
1.1.15 – Gratificação de função. 
Onde se lê: 
02 – Tribunais Regionais Eleitorais. 
14 – Pernambuco – Cruzeiros 90.000,00. 
Diga-se: 
02 – Tribunais Regionais Eleitorais. 
14 – Pernambuco – Cruzeiros 240.000,00 

 
Justificação 

 
O aumento proposto decorre do disposto  

na Lei nº 3.402, de 12 de junho de  
1958, que reestruturou o Quadro do Tribunal  
em foco. 
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Nº 32-C 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.25 – Gratificação pela prestação de serviço 

eleitoral. 
04 – Justiça Eleitoral. 
Onde se lê: 
02 – Tribunais Regionais Eleitorais. 
02.08 – Maranhão – Cruzeiros 2.968.000,00. 
Leia-se: 
02 – Tribunais Regionais Eleitorais. 
02-08 – Maranhão – Cruzeiros 3.288.000,00. 

 
Justificação 

 
A modificação proposta decorre do disposto no 

art. 16, da Lei nº 3.414, de 20 de junho de 1958, que 
majorou a gratificação dos Membros dos Tribunais 
Eleitorais. 
 

Nº 33-C 
 

1.0.00 – Justiça Eleitoral. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.25 – Gratficação pela prestação de serviço 

eleitoral. 
Onde se lê: 

 
  Cr$ 

01 – Tribunal Superior Eleitoral. 450.000,00 
02 – Tribunais Regionais 

Eleitorais: 
 

  Cr$ 
02.01 – Alagoas............................. 2.151.200,00 
02.02 – Amazonas......................... 1.365.000,00 
02.03 – Bahia................................. 2.257.200,00 
02.04 – Ceará................................. 5.286.400,00 
02.05 – Distrito Federal.................. 3.174.000,00 
02.06 – Espírito Santo.................... 2.164.000,00 
02.07 – Goiás................................. 4.039.800,00 

 

  Cr$ 
02.08 – Maranhão........................ 503.470,00 
02.09 – Mato Grosso.................... 1.996.000,00 
02.10 – Minas Gerais................... 14.373.600,00 
02.11 – Pará................................. 2.594.400,00 
02.12 – Paraíba............................ 3.517.600,00 
02.13 – Paraná ............................ 4.877.000,00 
02.14 – Pernanbuco..................... 6.184.600,00 
02.15 – Piauí................................ 2.863.600,00 
02.16 – Rio de Janeiro ................ 4.450.400,00 
02.17 – Rio Grande do Norte ...... 2.597.200,00 
02.18 – Rio Grande do Sul........... 7.326.000,00 
02.19 – Santa Catarina................. 2.732.000,00 
02.20 – São Paulo ....................... 11.215.000,00 
02.21 – Segipe ............................ 1.766.400,00 

 
Leia-se: 

 
  Cr$ 

01 – Tribunal Superior Eleitoral. 900.000,00 
02 – Tribunais Regionais 

Eleitorais: 
 
 

  Cr$ 
02.01 – Alagoas............................ 2.399.200,00 
02.02 – Amazonas........................ 1.673.800,00 
02.03 – Bahia............................... 5.762.000,00 
02.04 – Ceará............................... 5.590.400,00 
02.05 – Distrito Federal................ 3.558.000,00 
02.06 – Espírito Santo.................. 2.468.000,00 
02.07 – Goiás............................... 4.288.800,00 
02.08 – Maranhão........................ 823.470,00 
02.09 – Mato Grosso.................... 2.584.000,00 
02.10 – Minas Gerais................... 14.623.200,00 
02.11 – Pará................................. 2.888.400,00 
02.12 – Pará................................. 3.863.200,00 
02.13 –  Paraíba............................ 5.181.000,00 
02.14 – Paraná............................. 6.488.600,00 
02.15 – Pernambuco.................... 3.353.600,00 
02.16 – Piauí................................ 4.744.800,00 
02.17 – Rio de Janeiro................. 2.848.400,00 
02.18 – Rio G. do Sul................... 7.970.000,00 
02.19 – Santa Catarina................ 3.492.000,00 
02.20 – São Paulo........................ 11.519.000,00 
02.21 – Sergipe............................ 2.134.400,00 
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Justificação 
 

As modificações propostas decorrem do 
disposto no artigo 16, da Lei nº 3.414, de 20 de junho 
de 1958. 
 

Nº 34-C 
 

04 – Justiça Eleitoral. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.26 – Gratificação de representação. 
Onde se lê: 

 
  Cr$ 

01 – Tribunal Superior Eleitoral....... 18.000 
02 – Tribunais Regionais Eleitorais:  

02.01 – Alagoas.................................... 6.000 
02.02 – Amazonas................................ 6.000 
02.03 – Bahia........................................ 6.000 
02.04 – Ceará....................................... 6.000 
02.05 – Distrito Federal ....................... 6.000 
02.06 – Espírito Santo.......................... 6.000 
02.07 – Goiás....................................... 6.000 
02.08 – Maranhão................................. 6.000 
02.09 – Mato Grosso............................ 6.000 
02.10 – Minas Gerais............................ 6.000 
02.11 – Pará......................................... 6.000 
02.12 – Paraíba.................................... 6.000 
02.13 – Paraná..................................... 6.000 
02.14 – Pernambuco............................ 6.000 
02.15 – Piauí......................................... 6.000 
02.16 – Rio de Janeiro.......................... 6.000 
02.17 – Rio G. do Norte........................ 6.000 
02.18 – Rio G. do Sul........................... 6.000 
02.19 – Santa Catarina......................... 6.000 
02.20 – São Paulo................................ 6.000 
02.21 – Sergipe.................................... 6.000 

 
Leia-se: 

 
  Cr$ 

01 – Tribunal Superior Eleitoral....... 72.000 
02 – Tribunais Regionais Eleitorais:  

02.01 – Alagoas.................................... 36.000 
02.02 – Amazonas................................ 36.000 
02.03 – Bahia........................................ 36.000 
02.04 – Ceará....................................... 36.000 
02.05 – Distrito Federal ....................... 36.000 
02.06 – Espírito Santo.......................... 36.000 

 

  Cr$ 
02.07 – Goiás....................................... 36.000 
02.08 – Maranhão................................. 36.000 
02.09 – Mato Grosso............................ 36.000 
02.10 – Minas Gerais............................ 36.000 
02.11 – Pará......................................... 36.000 
02.12 – Paraíba.................................... 36.000 
02.13 – Paraná..................................... 36.000 
02.14 – Pernambuco............................ 36.000 
02.15 – Piauí......................................... 36.000 
02.16 – Rio de Janeiro.......................... 36.000 
02.17 – Rio G. do Norte........................ 36.000 
02.18 – Rio G. do Sul........................... 36.000 
02.19 – Santa Catarina......................... 36.000 
02.20 – São Paulo................................ 36.000 
02.21 – Sergipe.................................... 36.000 

 
Justificação 

 
Os aumentos propostos são  

destinados a atender no exercício de  
1959 à majoração de gratificação de  
representação, dos Presidentes dos Tribunais 
Superior e Regionais Eleitorais, nos têrmos do art. 
17, da Lei nº 3.414, de 20 de junho de  
1958. 

 
Nº 35-C 

 
Inclua-se nas: 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
16.23 –Reaparelhamento e desenvolvimento 

de programas, serviços e trabalhos  
específicos. 

1) Despesas de qualquer natureza  
e proveniência com os serviços de diligências  
e investigações realizadas por determinação 
expressa do Juiz de Menores do Distrito  
Federal. 

06 – Justiça do Distrito Federal. 
06-03 – Juízo de Menores do Distrito  

Federal. 
Cr$ 600.000,00 

 
Justificação 

 
O problema do amparo aos  

menores e a fiscalização adequada e  
permanente às casas de diversões, 
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clubes, bares etc. são objetivos do Juizado de 
Menores do Distrito Federal. 

Com reduzido quadro de fiscais 
permanentes, dez (10) ao todo, insuficiente  
para fiscalização de tôda a área do  
Distrito Federal, tem o Juízo que aceitar a 
colaboração expontânea de Comissários 
Voluntários, cujos serviços têm sido de  
grande ajuda e utilidade. Entretanto, para  
uma permanente fiscalização, principalmente  
em bairros distantes onde se faça necessária  
a presença dos fiscais, mediante informações  
ou denúncias, tornam-se indispensáveis uma 
série de providências que implicam em  
despesas que o Juízo de Menores não está 
habilitado a atender por falta de recursos 
orçamentários. 

Para êsse fim, a concessão da  
verba de Cr$ 600.000,00 que é solicitada  
na presente emenda, será de inegável  
unidade, podendo o Juizado de Menores  
atender com êsses recursos as despesas com  
o transporte dos seus comissários para as  
zonas de maior periculosidade, não só na  
zona urbana, como nos subúrbios e na zona rural, 
bem como a uma série de providências que 
reverterão em benefício dos menores e da 
coletividade. 

A concessão da verba em questão virá 
complementar medidas que o Juizado de Menores 
vem tomando para maior eficiência da sua elevada 
missão. 
 

Nº 36-C 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações. 
4.2.01 – Máquinas, motores e aparelhos. 
06 – Justiça do Distrito Federal. 
06.03 – Juízo de Menores. 
Inclua-se: 
Cr$ 120.000,00. 

Justificação 
 

Após a remessa da Proposta Orçamentária 
para 1959 ao Congresso Nacional verificou o Juízo 
de Menores a exclusão de dotação destinada à 
aquisição de máquinas de escrever e ventiladores. 

O Juízo de Menores ocupa salas no Edifício 
Nobel, à Avenida Franklin Roosevelt nº 146, onde 
estão localizados todos os seus serviços. 

O movimento de postulantes que procuram 
aquêle Juízo é de centenas de pessoas diàriamente. 
Há portanto excesso de trabalho e torna-se 
indispensável a aquisição de máquinas de escrever a 
fim de possibilitar o desenvolvimento dos serviços. 

Por sua vez as salas em que está localizado o 
Juizado são pequenas e com o excesso de pessoas 
que diàriamente o procuram, o ambiente torna-se 
pesado, motivo pelo qual solicita o Juizado de 
Menores que lhe sejam facultados recursos para 
compra de ventiladores. 
 

Nº 37-C 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação. 
1.3.03 – Material de Limpeza etc. 
Aumente-se de Cr$ 200.000,00 para Cr$ 

250.000,00. 
O Tribunal fêz constar de sua proposta 

orçamentária encaminhada ao Poder Executivo a 
dotação de Cr$ 250.000,00 reduzida para Cr$ 
200.000,00. 
 

Justificação 
 

A dotação de Cr$ 250.000,00, pretendida, 
representa o mínimo a que pode o Tribunal aspirar 
para fazer face aos encargos decorrentes da 
limpeza, desinfecção e conservação do seu edifício 
sede, bem como dos em que funcionam 12 das 15 
zonas eleitorais do Distrito Federal. 
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Nº 38-C 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação. 
1.3.04 – Combustíveis e Lubrificantes. 
Aumente-se de Cr$ 200.000,00 para Cr$ 

250.000,00. 
O Tribunal fêz constar de sua proposta 

orçamentária encaminhada ao Poder Executivo a 
dotação de Cr$ 300.000,00 reduzida para Cr$ 
200.000,00. 
 

Justificação 
 

A dotação de Cr$ 300.000,00, pretendida, foi 
calculada em função da aquisição de 1 camioneta, 
para cuja compra consignou o vigente orçamento à 
Côrte Eleitoral do Distrito Federal os necessários 
recursos. 

À aludida camioneta está reservado o Serviço 
de Comunicação e de Transporte de Material entre a 
Secretaria, as Zonas Eleitorais e seus postos alguns 
dos quais situados nos mais longínquos bairros do 
Distrito Federal. 
 

Nº 39-C 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação. 
1.3.05 – Materiais e Acessórios de Máquinas 

de Viaturas e de Aparelhos. 
Aumente-se de Cr$ 80.000,00 para Cr$ 

100.000,00. 
O Tribunal fêz constar de sua proposta 

orçamentária encaminhada ao Poder Executivo a 
dotação de Cr$ 100.000,00 reduzida para Cr$ 
80.000,00. 
 

Justificativa 
 

A dotação de Cr$ 100.000,00 pretendida  
foi calculada em função da aquisição de 1  
camioneta, para cuja compra consignou o vigente 
 

orçamento à Côrte Eleitoral do Distrito Federal os 
necessários recursos. 

À aludida camioneta está reservado  
o Serviço de Comunicação e de Transporte  
de Material entre a Secretaria, as Zonas  
Eleitorais e seus Postos, alguns dos quais  
situados nos mais longínquos bairros do Distrito 
Federal. 
 

Nº 40-C 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação. 
1.3.13 – Vestuários, Uniformes etc. 
Aumente-se de Cr$ 150.000,00 para Cr$ 

250.000,00. 
O Tribunal fêz constar de sua proposta 

orçamentária encaminhada ao Poder Executivo a 
dotação de Cr$ 250.000,00 reduzida para Cr$ 
150.000,00. 
 

Justificativa 
 

A dotação de Cr$ 250.000,00, pretendida,  
se reduzida, não permitirá à Côrte Eleitoral do 
Distrito Federal atender, condignamente, às 
necessidades de vestuário de 50 funcionários 
subalternos que se distribuem pela sua secretaria e 
os 15 cartórios. 
 

Nº 41-C 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.3.04 – Material de Consumo e de 

Transformação. 
1.3.14 – Material para acondicionamento e 

embalagem. 
Aumente-se de Cr$ 30.000,00 para Cr$ 

50.000.00. 
O Tribunal fêz constar de sua  

proposta orçamentária encaminhada ao  
Poder Executivo a dotação de Cr$  
50.000,00 reduzida para Cr$  
30.000,00. 
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Justificativa 
 

A dotação destina-se a atender ao 
acondicionamento e embalagem do vastíssimo 
material que o tribunal remete, periòdicamente, às 15 
Zonas Eleitorais dos Territórios do Acre, Amapá, 
Rondônia e Rio Branco, não admitindo, em 
conseqüência, qualquer redução. 
 

Nº 42-C 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.4.00 – Material Permanente. 
1.4.04 – Ferramentas e Utensílios de  

Oficinas. 
Aumente-se de Cr$ 20.000,00 para Cr$ 

30.000,00. 
O Tribunal fêz constar de sua proposta 

orçamentária encaminhada ao Poder Executivo a 
dotação de Cr$ 30.000,00 reduzida para Cruzeiros 
20.000,00. 
 

Justificativa 
 

A dotação destina-se à aquisição de 
ferramentas e utensílios para a oficina que o Tribunal 
faz funcionar no subsolo de sua sede e por meio da 
qual tem conseguido, com expressiva economia para 
os cofres públicos, recuperar cabines, urnas e muitos 
dos móveis distribuídos por sus secretaria e cartórios 
das zonas eleitorais. 
 

Nº 43-C 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.4.00 – Material Permanente. 
1.4.11 – Modelos e utensílios de escritório, 

biblioteca, ensino, laboratório e gabinete técnico ou 
científico. 

Restabeleça-se a dotação de Cruzeiros 
100.000,00. 

O Tribunal fêz constar de sua proposta 
orçamentária a dotação de Cr$ 100.000,00, 
totalmente suprimida. 

Justificativa 
 

A dotação, pelos fins a que se destina – 
aquisição de réguas, raspadeiras, furadores e 
perfuradores de papel, caixas de papel, máquinas de 
apontar lápis, almofadas para carimbos, molhadores 
de baquelite, máquinas de numerar etc. não admite 
qualquer corte. O material que na mesma se 
enquadra é indispensável aos amplos serviços da 
secretaria do Tribunal, das 15 zonas do Distrito 
Federal e das 15 zonas dos territórios federais. 
 

Nº 44-C 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de terceiros. 
1.5.02 – Passagens, transporte de pessoas e 

de suas bagagens. 
Aumente-se de Cr$ 15.000,00 papa Cr$ 

40.000,00. 
O Tribunal fêz constar de sua proposta 

orçamentária encaminhada ao Poder Executivo a 
dotação de Cr$ 40.000,00 reduzida para Cr$ 
15.000,00. 
 

Justificativa 
 

A dotação de Cr$ 40.000,00, pretendida, é, 
sem dúvida, ainda bem modesta para atender às 
necessidades do Tribunal quando de eventuais 
visitas de inspeção aos territórios federais. 

Os Territórios do Acre, Amapá, Rondônia e 
Rio Branco contam 15 zonas eleitorais, situadas, 
como se sabe, em longínquos pontos do Território 
Nacional, de acesso difícil e, conseqüentemente, 
oneroso. 
 

Nº 45-C 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.04 – Iluminação, fôrça motriz e gás. 
Aumente-se de Cr$ 120.000,00 para Cr$ 

150.000,00. 
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O Tribunal fêz constar de sua proposta 
orçamentária encaminhada ao Poder Executivo a 
dotação de Cr$ 150.000,00 reduzida para Cr$ 
120.000,00. 
 

Justificativa 
 

A dotação de Cr$ 150.000,00, pretendida, foi 
calculada tendo em vista: 

1º) A instalação nas respectivas circunscrições 
de 3 zonas ainda situadas no Edifício sede do 
Tribunal; 

2º) O aumento de tarifas para o consumo de 
gás, luz e fôrça. 

Não comporta, pois, a dotação, qualquer corte 
sem graves e sérios transtornos para o Tribunal. 
 

Nº 46-C 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de terceiros. 
1.5.06 – Reparos, adaptações, recuperação e 

conservação de bens móveis. 
Aumente-se de Cr$ 150.000,00 para Cr$ 

200.000,00. 
O Tribunal fêz constar de sua proposta 

orçamentária encaminhada ao Poder Executivo a 
dotação de Cr$ 200.000,00 reduzida para Cr$ 
150.000,00. 
 

Justificativa 
 

A dotação de Cr$ 200.000,00 pretendida, 
muito aquém das reais necessidades do Tribunal – 
destina-se a atender às despesas com a 
conservação de 3 automóveis, 1 motocicleta, 
máquinas de calcular, ventiladores, grampeadores, 
mais de 1 centena de máquinas de escrever, móveis 
de aço e de madeira. 

A enumeração de tais serviços prova, à 
saciedade, sem dúvida, a parcimônia com que se 
houve o Tribunal na elaboração de sua proposta 
orçamentária. 

Nº 47-C 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de terceiros. 
1.5.11 – Telefone, telefonemas, telegramas, 

radiogramas, porte postal, assinatura de caixas 
postais. 

Aumente-se de Cr$ 120.000,00 para Cr$ 
150.000,00. 

O Tribunal fêz constar de sua proposta 
orçamentária encaminhada ao Poder Executivo a 
dotação de Cr$ 150.000,00 reduzida para Cr$ 
120.000,00. 
 

Justificativa 
 

A dotação de Cr$ 150.000,00, pretendida, foi 
calculada em função da instalação de uma dezena 
de serviços das zonas eleitorais e seus postos. 
 

Nº 48-C 
 

04 – Justiça Eleitoral. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.12 – Aluguel ou arrendamentos de 

imóveis. 
Onde se lê: 
02 – Tribunais Regionais Eleitorais. 
04 – Ceará Cr$ 499.200,00 
Leia-se: 
02 – Tribunais Regionais Eleitorais. 
04 – Ceará Cr$ 564.000. 

 
Justificação 

 
O aumento verificado tem explicação na  

Lei do Inquilinato que majorou até 300% os  
aluguéis dos prédios destinados a fins comerciais, 
repartições etc., ainda no ano de 1957. O  
aumento que se propõe foi objeto de Resolução do 
Tribunal Superior Eleitoral, no decorrer do exercício 
de 1957, que aprovou medidas concernentes à 
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melhoria das instalações do Tribunal Regional 
Eleitoral, em decorrência do que foi solicitada 
suplementação de verba para 1958. 

 
Nº 49-C 

 
04 – Justiça Eleitoral. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis, 

foros. 
02.09 – Tribunal Regional Eleitoral do Estado 

de Mato Grosso. 
Onde se diz: Cr$ 120.000,00. 
Diga-se: Cr$ 180.000,00. 
 

Justificação 
 
A Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de 

Mato Grosso encontra-se precàriamente instalada 
em prédio inadequado e fora da zona central, sendo 
que as sessões do mesmo Tribunal são realizadas 
no Palácio da Justiça com evidente prejuízo não só 
da comodidade como também do rendimento do 
trabalho face aos deslocamentos a que estão 
obrigados os Juízes, o Secretário e seus auxiliares. 

O aumento proposto visa tornar possível, o 
arrendamento de imóvel que atenda realmente às 
necessidades da Justiça Eleitoral ou seja a conveniente 
e definitiva instalação do Tribunal em prédio de maior 
capacidade e situado em zona central. 

 
Nº 50-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.01 – Despesas miúdas de pronto 

pagamento. 
Aumente-se de Cr$ 80.000,00 para Cr$ 

120.000,00. 
O Tribunal fêz constar de sua proposta 

orçamentária encaminhada ao Poder Executivo a 
dotação de Cr$ 120.000,00 reduzida para Cr$ 
80.000,00. 

Justificação 
 
A dotação de Cr$ 120.000,00 não comporta 

qualquer corte, visto como destinada a atender a 
múltiplas e amplas despesas da secretaria e das 15 
zonas do Distrito Federal e das 15 zonas dos 
territórios federais. 

 
Nº 51-C 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.04 – Reparos, adaptações, conservação e 

despesas de emergência com bens imóveis. 
Aumente-se de Cr$ 300.000,00 para Cr$ 

450.000,00. 
O Tribunal fêz constar de sua proposta 

orçamentária encaminhada ao Poder Executivo a 
dotação de Cr$ 450.000,00 reduzida para Cr$ 
300.000,00. 

 
Justificativa 

 
A dotação de Cr$ 450.000,00, pretendida, tem 

por fim: 
1º) Reformar as instalações da Secretaria, 

com separação dos seus diversos serviços e  
seções; 

2º) Melhorar as condições de trabalho das 
sedes das Zonas Eleitorais, tôdas elas em 
precaríssimas condições, como se poderá observar 
in locum. 

 
Nº 52-C 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e instalações. 
4.2.01 – Máquinas, motores e aparelhos. 
Aumente-se de Cr$ 150.000,00 para Cr$ 

200.000,00. 
O Tribunal fêz constar de sua proposta 

orçamentária encaminhada ao Poder Executivo a 
dotação de Cr$ 200.000,00 reduzida para Cr$ 
150.000,00. 
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Justificativa 
 
A dotação de Cr$ 200.000,00, por isso que 

destinada à aquisição de material de altíssimo custo, 
como enceradeiras, máquinas de escrever e 
ventiladores de pé, não comporta qualquer redução. 

A proposta do Tribunal, por já ser modesta, 
deve conservar-se intacta. 

 
Nº 53-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
05 – Justiça do Trabalho. 
02 – Tribunais Regionais do Trabalho e Juntas 

de Conciliação e Julgamento. 
Onde se lê: 
 

 Cr$ 
  
01 – 1ª Região............................... 38.695.982,00 
02 – 2ª Região............................... 41.935.695,00 
03 – 3ª Região............................... 8.477.616,00 
04 – 4ª Região............................... 11.835.760,00 
05 – 5ª Região............................... 8.469.440,00 
06 – 6ª Região............................... 11.636.780,00 
07 – 7ª Região............................... 6.938.460,00 
08 – 8ª Região............................... 7.148.460,00 
 

Leia-se: 
 

 Cr$ 
  
01 – 1ª Região............................... 46.324.334,00 
02 – 2ª Região............................... 51.863.865,00 
03 – 3ª Região............................... 10.551.576,00 
04 – 4ª Região............................... 14.483.768,00 
05 – 5ª Região............................... 10.352.384,00 
06 – 6ª Região............................... 14.092.772,00 
07 – 7ª Região............................... 8.630.388,00 
08 – 8ª Região............................... 8.840.388,00 

 
Justificação 

 
Os acréscimos constantes da emenda são 

destinados a atender ao pagamento, em 1959, do 
aumento dos Magistrados da Justiça do Trabalho, 
autorizado pela Lei nº 3.414, de 20 de junho de 1958. 

Nº 54-C 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
05 – Justiça do Trabalho. 
01 – Tribunal Superior do Trabalho. 
Aumente-se de Cr$ 33.046.912,00 para Cr$ 

36.917.200,00. 
 

Justificação 
 
O aumento de Cr$ 3.870.288,00 é para 

atender à majoração de vencimentos dos 
magistrados do Tribunal Superior do Trabalho, 
autorizado pela Lei nº 3.414, de 20-6-1958, no 
exercício de 1959. 

 
Nº 55-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.11 – Substituições. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
02.04 – 4ª Região. 

Aumente-se de Cr$ 800.000,00 para Cr$ 
1.696.000,00. 

 
Justificação 

 
O problema das substituições no Poder 

Judiciário é da maior importância. 
As dotações concedidas aos Tribunais 

 não atendem absolutamente às suas 
necessidades. 

Agora, então, em face dos novos 
vencimentos e vantagens fixados pela Lei nº 
3.414, de 20-6-1958, torna-se necessário enfrentar 
objetivamente a questão e conceder os recursos 
necessários ao atendimento das suas 
responsabilidades. 

A emenda visa corrigir a deficiência da Verba 
Orçamentária proposta para 1959. 
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Nº 56-C 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.11 – Substituições. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
05.02.05 – 5ª Região. 
Aumente-se de Cr$ 500.000,00 para Cr$ 

800.000,00. 
 

Justificação 
 
Para atender no exercício de 1959 aos 

encargos do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª 
Região, com o pagamento de substituições, em face 
da Lei nº 3.414, de 20-6-1958, que majorou os 
vencimentos da Magistratura. 

 
Nº 57-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.11 – Substituições. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
05.02.06 – 6ª Região. 
Aumente-se de: Cr$ 500.000,00. 
Para: Cr$ 800.000,00. 
 

Justificação 
 
O aumento de que trata esta emenda, destina-

se a atender, no exercício de 1959, aos novos 
encargos do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª 
Região, em face dos novos níveis dos vencimentos 
fixados pela Lei nº 3.414, de 20-6-1958. 

 
Nº 58-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.11 – Substituições. 
05 – Justiça do Trabalho. 

05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 
Juntas de Conciliação e Julgamento. 

05.02.07 – 7ª Região. 
Aumente-se de Cr$ 500.000,00 para Cr$ 

800.000,00. 
 

Justificação 
 
Para atender no exercício de 1959 aos 

encargos com o pagamento das substituições no 
Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, em face 
da Lei nº 3.414, de 20-6-1958. 

 
Nº 59-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.11 – Substituições. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de .Conciliação e Julgamento. 
02.08 – 8ª Região. 
Aumente-se de Cr$ 400.000,00 para Cr$ 

800.000,00. 
 

Justificação 
 
Em face da Lei nº 3.414, de 2 de junho 

 de 1958, torna-se necessária a majoração 
 dos recursos destinados ao pagamento de 
substituições. 

O problema é cruciante no Poder Judiciário e o 
aumento proposto para 1959 visa dotar o Tribunal 
Regional da 8ª Região de meios a atender aos seus 
encargos. 

 
Nº 60-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.11 – Substituições. 
02.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
03.03 – 3ª Região. 

Aumente-se de Cr$ 600.000,00 para Cr$ 
1.000.000,00. 
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Justificação 
 
Em face do aumento de vencimentos 

concedido pela Lei nº 3.414 de 20-6-1958, propõe-se 
a majoração da rubrica de substituições a fim de 
atender, no exercício de 1959, aos encargos do 
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. 

 
Nº 61-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.11 – Substituições. 
02.02 – 2ª Região. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
Aumente-se de Cr$ 1.000.000,00 para Cr$ 

2.500.000,00. 
 

Justificação 
 
Em face dos novos vencimentos da 

magistratura fixados pela Lei número 3.414, de 20-6-
1958, torna-se indispensável a majoração da rubrica 
em tela a fim de fazer face no exercício de 1959, aos 
encargos próprios da ementa, pelo Tribunal Regional 
do Trabalho da 2ª Região. 

 
Nº 62 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.11 – Substituições. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
01 – 1ª Região. 
Aumente-se de: Cr$ 1.000.000,00. 
Para: Cr$ 2.000.000,00. 
 

Justificação 
 
Em face do aumento de vencimentos 

 dos magistrados concedido pela  
Lei nº 3.414, de 20-6-1958, pro- 
 

põe-se a majoração da rubrica em tela a fim de que o 
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região possa 
atender aos seus encargos com substituições. 

 
Nº 63 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.22 – Gratificação pela participação em 

órgão de deliberação coletiva. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
05.02.08 – 8ª Região. 
Aumente-se de: Cr$ 819.909,00. 
Para: Cr$ 1.584.000,00. 

 
Justificação 

 
A majoração de Cr$ 764.091,00 que se 

observa nesta emenda, destina-se a atender, em 
1959, ao pagamento da gratificação pela 
participação em órgão de deliberação coletiva, 
dos representantes classistas que servem junto 
ao Tribunal Regional do Trabalho da 8ª  
Região, de acôrdo com a Lei nº 3.414, de 20-6-
1958. 

 
Nº 64 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.22 – Gratificação pela participação em 

órgão de deliberação coletiva. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
05.02.07 – 7ª Região. 
Aumente-se de: Cr$ 819.909,00. 
Para: Cr$ 1.584.000,00. 
 

Justificação 
 
O aumento de Cr$ 764.090,00 nesta 

 rubrica destina-se a atender, no  
exercício de 1959, ao pagamen- 
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to dos representantes classistas que servem junto ao 
Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, nos 
têrmos do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 3.414, 
de 20-6-1958. 

 
Nº 65 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.22 – Gratificação pela participação em 

órgão de deliberação coletiva. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
05.02.06 – 6ª Região. 
Aumente-se de: Cr$ 1.913.121,00. 
Para: Cr$ 3.696.000,00. 
 

Justificação 
 
O aumento de Cr$ 1.782.879,00 nesta rubrica 

destina-se ao pagamento dos representantes 
classistas que servem junto ao Tribunal Regional do 
Trabalho da 6ª Região, de conformidade com o 
parágrafo único do art. 2º da Lei nº 3.414, de 20-6-
1958. 

 
Nº 66 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.22 – Gratificação pela participação em 

órgão de deliberação coletiva. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
05.02.05 – 5ª Região. 
Aumente-se de: Cr$ 1.093.212,00. 
Para: Cr$ 2.112.000,00. 
 

Justificação 
 
O aumento de Cr$ 1.018.788,00 

 nesta rubrica destina-se a atender,  
no exercício de 1959, ao pagamento 
 

dos representantes classistas que servem junto ao 
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos 
têrmos do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 3.414, 
de 20-6-1958. 

 
Nº 67-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.22 – Gratificação pela participação em 

órgão de deliberação coletiva. 
05 – Justiça do Trabalho 
05.02 – Tribunais Regionais de Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
05.02.04 – 4ª Região. 
Aumente-se de: Cr$ 2.186.424,00. 
Para: Cr$ 4.224.000,00. 
 

Justificação 
 
O aumento de Cr$ 2.037.576,00 que se 

observa nesta emenda é destinado a atender, no 
exercício de 1959, ao aumento da gratificação a que 
fazem jus os representantes classistas que servem 
nas Juntas de Conciliação e Julgamento da 
 4ª Região, nos têrmos da Lei nº 3.414, de 20-6-
1958. 

 
Nº 68-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.22 – Gratificação pela prestação em órgão 

de deliberação coletiva. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
05.02.03 – 3ª Região. 
Aumente-se de: Cr$ 1.366.515,00. 
Para: Cr$ 2.640.000,00. 
 

Justificação 
 
A majoração constante desta emenda destina-

se a atender, em 1959, ao pagamento da gratifica- 
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ção pela participação em órgão de deliberação 
coletiva dos representantes classistas que servem na 
3ª Região, de acôrdo com a Lei nº 3.414, de 20-6-
1958. 

 
Nº 69-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.22 – Gratificação pela participação em 

órgão de deliberação coletiva. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
05.02.02 – 2ª Região. 
Aumente-se de: Cr$ 8.694.650,00. 
Para: Cr$ 16.832.000,00. 
 

Justificação 
 
O aumento de Cr$ 8.137.350,00 destina-se a 

atender, no exercício de 1959, ao pagamento da 
gratificação a que fazem jus os representantes 
classistas, empregados e empregadores, que 
servem junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 
Região, nos têrmos do parágrafo único do art. 2º da 
Lei nº 3.414, de 20-6-1958. 

 
Nº 70-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.22 – Gratificação pela participação em 

órgão de deliberação coletiva. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
05.02.01 – 1ª Região. 
Aumente-se de: Cr$ 6.395.637,00. 
Para: Cr$ 12.000.288,00. 
 

Justificação 
 
O aumento de Cr$ 5.604.651,00  

destina-se a atender, no exercício  
de 1959, ao pagamento dos vogais, 
 

representantes dos empregados e empregadores, 
que servem no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª 
Região, de conformidade com o art. 2º, parágrafo 
único da Lei nº 3.414, de 20-6-1958. 

 
Nº 71-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
02 – 2ª Região. 
Aumente-se de: Cr$ 1.337.574,00. 
Para: Cr$ 2.832.400,00. 
 

Justificação 
 
A majoração de que trata esta emenda 

destina-se a atender, no exercício de 1959, ao 
pagamento da gratificação adicional por tempo de 
serviço a que fazem jus os Magistrados do Tribunal 
Regional do Trabalho da 2ª Região, de acôrdo com a 
Lei nº 3.414, de 20-6-1958. 

 
Nº 72-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
05.02.05 – 5ª Região. 
Aumente-se de: Cr$ 338.905,00. 
Para: Cr$ 718.500,00. 
 

Justificação 
 
O aumento de Cr$ 379.595.00,  

destina-se a atender no exercício de 1959, ao 
aumento de gratificação adicional por  
tempo de serviço, a que fazem jus os Magistra- 
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dos que servem na 5ª Região da Justiça Militar do 
Trabalho, nos têrmos da Lei nº 3.414, de 20-6-1958. 

 
Nº 73 

 
5.05 – Justiça do Trabalho. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
Onde se diz: 

  Cr$ 
   
2) Funcionários................................ 13.500,00 
   

Diga-se: 
  Cr$ 
   
2) Funcionários................................ 1.766.000,00 

 
Nº 73-C 

 
5.05 – Justiça do Trabalho – 5ª Região. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
 
Onde se diz: 

  Cr$ 
   
2) Funcionários................................ 13.500,00 
   

Diga-se: 
  Cr$ 
   
2) Funcionários................................ 1.766.000,00 

 
Justificação 

 
Trata-se de importância devida aos 

funcionários do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª 
Região, de acôrdo com a legislação em vigor. 

 
Nº 74-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
05 – Justiça do Trabalho. 

05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 
Juntas de Conciliação e Julgamento. 

02.04 – 4ª Região. 
Aumente-se de: Cr$ 566.483,00. 
Para: Cr$ 828.200,00. 
 

Justificação 
 
O aumento de Cr$ 221.317,00 que se 

observa nesta emenda é destinado a atender, no 
exercício de 1959, às despesas com o pagamento 
das gratificações adicionais por tempo de  
serviço a que fazem jus os Magistrados que  
servem ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região, nos têrmos da Lei nº 3.414, de 20-6-
1958. 

 
Nº 75-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
05.02.06 – 6ª Região: 
Aumente-se de: Cr$ 1.006.636,00. 
Para: Cr$ 1.475.220,00. 
 

Justificação 
 
O aumento de Cr$ 468.584,00 destina-se a 

atender, no exercício de 1959, ao aumento da 
gratificação adicional por tempo de serviço a que 
fazem jus os Magistrados que servem na 6ª Região 
da Justiça do Trabalho, nos têrmos da Lei nº 3.414, 
de 20-6-1958. 

 
Nº 76-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do 
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Trabalho e Juntas de Conciliação e Julgamento. 

03 – 3ª Região. 
Aumente-se de: Cr$ 612.609,00. 
Para: Cr$ 945.006,00. 
 

Justificação 
 
A majoração de que trata esta emenda 

destina-se a atender, no exercício de 1959, ao 
pagamento da gratificação adicional por tempo de 
serviço a que fazem jus os Magistrados 
 do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª  
Região, de acôrdo com a Lei nº 3.414, de 20-6-
1958. 

 
Nº 77-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
05.02.07 – 7ª Região. 
Aumente-se de: Cr$ 717.942,00. 
Para: Cr$ 1.158.180,00. 
 

Justificação 
 
O aumento de Cr$ 440.238,00 que se 

observa nesta emenda, destina-se a atender, no 
exercício de 1959, ao pagamento da gratificação 
adicional por tempo de serviço que fazem jus os 
Magistrados que servem na 7ª Região da Justiça 
do Trabalho, na conformidade com a Lei nº 3.414, 
de 20-6-1958. 

 
Nº 78-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
05 – Justiça do Trabalho. 

05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 
Juntas de Conciliação e Julgamento. 

08.08 – 8ª Região. 
Aumente-se de: Cr$ 419.103,00. 
Para: Cr$ 719.800,00. 
 

Justificação 
 
O aumento proposto nesta rubrica visa 

possibilitar recursos para atender, no exercício de 
1959, à majoração das gratificações adicionais a que 
fazem jus os Magistrados do Tribunal Regional do 
Trabalho da 8ª Região, nos têrmos da Lei nº 3.414, 
de 20-6-1958. 

 
Nº 79-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
01 – 1ª Região. 
Aumente-se de: Cr$ 2.100.000,00. 
Para: Cr$ 3.590.009,00. 
 

Justificação 
 
A majoração que se observa nesta rubrica, 

destina-se a atender, no exercício de 1959, ao 
pagamento da gratificação adicional por tempo de 
serviço, a que fazem jus os Magistrados da Justiça 
do Trabalho da 1ª Região, nos têrmos da Lei nº 
3.414, de 20-6-1958. 

 
Nº 80-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.26 – Gratificação de representação. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
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Onde se lê: 
 

 Cr$ 
  
01 – 1ª Região...................................... 12.000,00 
02 – 2ª Região...................................... 12.000,00 
03 – 3ª Região...................................... 12.000,00 
04 – 4ª Região...................................... 12.000,00 
05 – 5ª Região...................................... 12.000,00 
06 – 6ª Região...................................... 12.000,00 
07 – 7ª Região...................................... 12.000,00 
08 – 8ª Região...................................... 12.000,00 
 

Leia-se: 
 

 Cr$ 
  
1ª Região.............................................. 60.000,00 
2ª Região.............................................. 60.000,00 
3ª Região.............................................. 36.000,00 
4ª Região.............................................. 36.000,00 
5ª Região.............................................. 36.000 00 
6ª Região.............................................. 36.000,00 
7ª Região.............................................. 36.000,00 
8ª Região.............................................. 36.000,00 

 
Justificação 

 
As majorações de Cr$ 48.000,00 e Cr$ 

24.000,00 que se observam são destinadas a 
atender, no exercício de 1959, ao aumento da 
gratificação de representação a que fazem jus os 
Presidentes do TT.RR. do Trabalho de acôrdo com o 
art. 15, da Lei nº 3.414, de 20-6-1958. 

 
Nº 81-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.26 – Gratificação de representação. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.01 – Tribunal Superior do Trabalho. 
Aumente-se de: Cr$ 30.000.00. 
Para: Cr$ 72.000,00. 
 

Justificação 
 
O aumento proposto destina-se a atender, em 

1959 à majoração da gratificacão de representação 
do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho de 
acôrdo com o art. 15 da Lei nº 3.414, de 20-6-1958. 

Nº 82-C 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de  

imoveis. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
01 – 1ª Região – Cruzeiros 3.764.026,00. 
Aumente-se para: 
01 – 1ª Região – Cruzeiros 3.776.026,00. 

 
Justificação 

 
O aumento de Cr$ 12.000,00 de que trata a 

presente emenda, destina-se a atender, no 
exercício de 1959, ao aumento dos alugueres do 
prédio em que funciona a Junta de Conciliação e 
Julgamento na cidade de Petrópolis, Estado do 
Rio. 

 
Nº 83-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis, 

etc. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
08 – 8ª Região. 
Aumente-se de: Cr$ 300.000,00. 
Para: Cr$ 360.000,00. 

 
Justificação 

 
A Junta de Conciliação e Julgamento de 

Manaus foi despejada. Acha-se localizada a título 
precário em próprio estadual, por não dispor de 
recursos para alugar sede condígna.  
Com a dotacão proposta para 1959,  
não é possível se conseguir prédio adequado a 
sua instalação devido ao excessivo au- 
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mento ocorrido nos últimos anos nos alugueres na 
cidade de Manaus. 

O aumento de Cr$ 60.000,00 de que trata esta 
emenda virá possibilitar recursos a fim de que a 
Junta de Conciliação e Julgamento de Manaus possa 
alugar prédio para sua instalação na base de 
Cruzeiros 10.000,00 mensais ou Cruzeiros 
120.000,00 anuais. 

A aprovação desta emenda é de inteira justiça. 
 

Nº 84-C 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
08.08 – 8ª Região. 
Inclua-se: Cr$ 1.200.000,00. 
 

Justificação 
 
O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, 

situado em Belém do Pará está precàriamente instalado. 
As suas acomodações são deficientes. O prédio em que 
funciona não apresenta segurança. A aquisição de um 
terreno para construção de um edifício próprio, além de 
possibilitar a feitura de uma sede condígna à Justiça, 
reverterá também para o patrimônio da União, com um 
imóvel que com a valorização futura compensará 
oportunamente a inversão do capital. 

 
Nº 85-C 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações. 
4.2.02 – Automóveis de passageiros. 
05 – Justiça do Trabalho. 

05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 
Juntas de Conciliação e Julgamento. 

01 – 1ª Região. 
Inclua-se: .Cr$ 1.200.000,00. 
 

Justificação 
 
Os demais Tribunais, inclusive os 

administrativos, dispõem de automóveis, para seus 
serviços e para fins de representação de suas 
presidências. Isso constitui velha tradição da União 
Federal e dos Estados, prestigiando seus poderes 
judiciários. 

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal frui 
dessa prerrogativa, inerente à alta relevância de sua 
missão. 

A êsse Tribunal está equiparado o Tribunal de 
Justiça do Trabalho em aprêço, havendo, 
recentemente, a Lei nº 3.414, de 20-6-58, concedido 
aos seus membros vencimentos iguais aos dos 
Desembargadores. 

Tal nivelamento hierárquico e tal identidade 
de missão impõem-se que se dê tratamento 
social igual, estendendo-lhe a prerrogativa do uso 
do automóvel, em cujo gôzo e fruição tradicionais 
já se encontra o seu congênere da Justiça 
comum. 

 
Nº 86-C 

 
Inclua-se na: 
Despesas ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.26 – Gratificação de representação. 
06 – Justiça do Distrito Federal. 
06.06 – Corregedoria. 
Inclua-se: Cr$ 60.000,00. 
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Justificação 
 

A dotação supra destina-se a atender, no 
exercício de 1959, o pagamento de gratificação de 
representação a que faz jus o Corregedor da Justiça 
do Distrito Federal, nos têrmos da Lei nº 3.414, de 
20-6-1958. 

 
Nº 87-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
06 – Justiça do Distrito Federal. 
01 – Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 
Aumente-se de: Cr$ 134.951.904,00. 
Para: Cr$ 163.563.290,00. 
 

Justificação 
 
O acréscimo de Cr$ 28.611.386,00, destina-se 

a atender, no exercício de 1959, o aumento dos 
vencimentos dos Magistrados, autorizado pela Lei nº 
3.414, de 20-6-1958. 

 
Nº 88-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.11 – Substituições. 
06 – Justiça do Distrito Federal. 
06.01 – Tribunal de Justiça. 
Aumente-se de: Cr$ 500.000,00. 
Para: Cr$ 2.000.000,00. 
 

Justificação 
 

Os vencimentos anteriores aprovados pela Lei nº 
3.588-56, já vinha o Tribunal de Justiça lutando com 
sérias dificuldades para atender ao pagamento da 
substituição dos seus membros. Agora com a Lei nº 
3.414, de 20-6-1958, que majorou sensivelmente os 
vencimentos dos referidos magistrados, não é possível 
 

ao Tribunal atender aos seus vultosos encargos com 
apenas a dotação de Cr$ 500.000,00. 

Assim sendo, é de tôda justiça a aprovação 
desta emenda aumentando a dotação para Cruzeiros 
2.000.000,00, que possibilitará ao Tribunal de 
Justiça, em 1959, atender às suas despesas com a 
rubrica em tela. 

 
Nº 89-C 

 
1.0.00 – Pessoal Civil. 
1.1.13 – Pessoal em disponibilidade. 
5.06 – Justiça do Distrito Federal. 
01 – Tribunal de Justiça. 
Aumente-se de: Cr$ 3.672.756,00. 
Para: 4.620.000,00. 
 

Justificação 
 
O aumento de Cr$ 947.244,00 nesta rubrica é 

destinado a atender, no exercício de 1959, ao 
pagamento dos proventos de disponibilidade a que 
fazem jus os Magistrados do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal de acôrdo com a Lei nº 3.414, de 20 
de junho de 1958. 

 
Nº 90-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
06 – Justiça do Distrito Federal. 
06.01 – Tribunal de Justiça. 
Aumente-se de Cr$ 19.300.000,00. 
Para: Cr$ 31.761.959,00. 
 

Justificação 
 

O aumento de Cr$ 12.461.959,00 constante  
da presente, destina-se a atender, no exercício  
de 1959 ao pagamento de gratificação  
adicional dos Magistrados que servem 
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na Justiça do Distrito Federal, nos têrmos da Lei nº 
3.414, de 20-6-1958. 
 

Nº 91-C 
 

Inclua-se na: 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.26 – Gratificação de representação. 
06 – Justiça do Distrito Federal. 
06.05.02 – 2º Tribunal do Júri – Cr$ 

24.000,00. 
 

Justificação 
 

A dotação em tela destina-se a atender, no 
exercício de 1959, ao pagamento da gratificação de 
representação a que faz jus o Presidente do 2º 
Tribunal do Júri, de acôrdo com o parágrafo único do 
artigo 15 da Lei nº 3.414, de 20-6-1958. 

 
Nº 92-C 

 
Inclua-se na: 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.26 – Gratificação de representação. 
06 – Justiça do Distrito Federal. 
06.05.01 – 1º Tribunal do Júri – 24.000,00. 
 

Justificação 
 
A dotação de que trata a presente, destina-se 

a atender, no exercício de 1959, ao pagamento da 
gratificação de representação a que faz jus o 
Presidente do 1º Tribunal do Júri, de acôrdo com o 
parágrafo único do artigo 15 da Lei nº 3.414, de 20 
de junho de 1958. 

Nº 93-C 
 

Inclua-se: 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.26 – Gratificação de representação. 
06 – Justiça do Distrito Federal. 
06.06 – Corregedoria – Cruzeiros 60.000,00. 
 

Justificação 
 
A dotação supra destina-se a atender, no 

exercido de 1959, ao pagamento de gratificação de 
representação a que faz jus o Corregedor da Justiça 
do Distrito Federal nos têrmos da Lei nº 3.414, de 
20-6-1958. 

 
Nº 94-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.26 – Gratificação de representação. 
06 – Justiça do Distrito Federal. 
06.01 – Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 
Aumente-se de Cr$ 24.000,00 para Cr$ 

72.000,00. 
 

Justificação 
 
A majoração de Cr$ 48.000,00 nesta rubrica, 

destina-se a atender, em 1959, ao aumento da 
gratificação de representação do Presidente do 
Tribunal de Justiça, de conformidade com o artigo 15 
da Lei nº 3.414, de 20 de junho de 1958. 

 
Nº 95-C 

 
Justiça do Trabalho – Juntas de Conciliação e 

Julgamento – 3ª Região. 
1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de consumo e transformação. 
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07 – Cataguases 
1.3.00 – Cr$ 50.000,00. 
1.3.03 – Cr$ 5.000,00. 
1.3.13 – Cr$ 5.000,00. 
Total da consignação – Cruzeiros 60.000,00. 
Material permanente 
1.4.03 – Cr$ 8.000,00. 
1.4.12 – Cr$ 1.000.000,00. 
Total da consignação – Cruzeiros 

1.008.000,00. 
 

Justificação 
 
Justiça do Trabalho 
Tribunal Regional do Trabalho e Junta de 

Conciliação e Julgamento. 
A Criação de Juntas de Conciliação e 

Julgamento em Cataguases, foi pedida em 
mensagem do Sr. Presidente da República ao 
Congresso Nacional, já foi aprovada pela Câmara e 
está no Senado. 

Justo e razoável, pois, se nos afigura 
consignar verba no Orçamento para sua instalação e 
funcionamento. – Lima Guimarães. 

 
Nº 96-C 

 
02 – Tribunal Federal de Recursos. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
Onde se lê: Cr$ 5.300.000,00. 
Leia-se: Cr$ 10.784.760,00. 
 

Justificação 
 
Trata-se de aumento solicitado pelo 

Presidente do Tribunal Federal de Recursos, pelo 
Ofício nº 3.182, de 14 de novembro de 1958. 

Sala das Comissões, em ... de novembro de 
1958. 

Nº 97-C 
 

02 – Tribunal Federal de Recursos. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.26 – Gratificação de representação. 
Onde se lê: Cr$ 18.000,00. 
Leia-se: Cr$ 528.000,00. 
 

Justificação 
 
Trata-se de aumento solicitado pelo 

Presidente do Tribunal de Recursos, pelo Ofício nº 
3.182, de 14 de novembro de 1958. 

Sala das Comissões, em ... de novembro de 
1958. 

 
Nº 98-C 

 
02 – Tribunal Federal de Recursos. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
2 – Funcionários. 
Onde se lê: Cr$ 18.558,00. 
Leia-se: Cr$ 20.034.000,00. 
 

Justificação 
 
Trata-se de aumento solicitado pelo 

Presidente do Tribunal Federal de Recursos, pelo 
Oficio nº 3.182, de 14 de novembro de 1958. 

Sala das Comissões, em ... de novembro de 
1958. 

 
99-A-C 

 
Tribunal Regional do Pará. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis, 

foros e despesas de condomínio. 
04 – Justiça Eleitoral. 
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Onde se lê: 
02 – Tribunais Regionais Eleitorais. 
02.11 – Pará – Cr$ 180.000,00. 
Leia-se: 
02 – Tribunais Regionais Eleitorais. 
02.11 – Pará – Cr$ 600.000,00. 
 

Justificação 
 
Ante a iminência de desabamento do prédio 

onde se achava instalado o T.R.E. do Pará, tornou-
se necessária a imediata mudança para outro local, o 
que só foi possível com o aluguel de um imóvel por 
Cr$ 50.000,00 mensais. Em conseqüência a dotação 
anteriormente prevista deverá ser retificada, a fim de 
que, proporcionados os recursos indispensáveis, 
possa aquêle órgão da Justiça Eleitoral fazer face 
aos seus compromissos. 

 
Nº 99-C 

 
02 – Tribunal Federal de Recursos. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.04 – Mensalistas. 
Onde se lê: Cr$ 4.598.400,00. 
Leia-se: Cr$ 5.270.000,00. 
 

Justificação 
 

Trata-se de aumento solicitado pelo 
Presidente do Tribunal Federal de Recursos, pelo 
Ofício nº 3.182, de 14 de novembro de 1958. 

Sala das Comissões, em ... de novembro de 
1958. 

 
Nº 100-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 

2 – Tribunais Regs. Eleitorais. 
Onde se lê: 
02.05 – D. Federal – Cruzeiros 4.828.140,00. 
Leia-se: 
02.05 – D. Federal – Cruzeiros 9.169.680,00. 
 

Justificação 
 

As modificações propostas decorrem do 
disposto na Resolução número 134, de 15 de 
outubro de 1958, da Câmara dos Deputados, que 
majorou as gratificações adicionais dos 
funcionários de sua Secretaria, vantagens essas 
que pela Lei nº 1.814, de 14 de fevereiro de 1953, 
art. 7º, são extensivas aos funcionários do 
Tribunal Superior Eleitoral e pela Lei nº 2.831, de 
20 de julho de 1956, art. 15, são também 
extensivas aos servidores dos Tribunais 
Regionais Eleitorais. 

Sala das Comissões, em ... de novembro de 
1958. 

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

Sôbre a mesa requerimento firmado por vários 
Senhores Senadores. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 451, DE 1958 

 
Nos têrmos do art. 125, parágrafo único, 

letra b, do Regimento Interno, requeremos a 
inserção em Ata de um voto de profundo pesar 
pelo falecimento, hoje ocorrido, do Dr. Edson 
Pitombo Cavalcanti, que nesta Casa representou 
como Suplente convocado, o Estado do Espírito 
Santo, e que desaparece após uma vida cheia de 
serviços ao País. 
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Requeremos, igualmente, sejam apresentadas 
condolências à família e ao Govêrno do referido 
Estado. 

Sala das Sessões, em 21 de novembro de 
1958. – Carlos Lindenberg. – Ary Vianna. – Attílio 
Vivacqua. – Novaes Filho. – Argemiro de Figueiredo. 
– Kerginaldo Cavalcanti. – Pedro Ludovico. – Moreira 
Filho. – Gomes de Oliveira. – Neves da Rocha. – 
Freitas Cavalcanti. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Carlos Lindenberg, para encaminhar a 
votação. 

O SR. CARLOS LINDENBERG (para 
encaminhar a votação) (*): – Senhor Presidente, 
cumpro o doloroso dever de trazer ao conhecimento 
da Casa o falecimento, ontem, nesta Capital, do Dr. 
Edson Pitombo Cavalcanti, Suplente da cadeira que 
ocupo, e que me substituiu com honradez, lealdade e 
correção, durante alguns meses do ano passado, 
prestando relevantes serviços à Nação. 

Nascido embora em Alagoas, era considerado 
espírito-santense pelo muito que deu ao Espírito 
Santo, durante longo tempo, desde sua mocidade. 

Recordo-me bem de sua chegada àquele 
Estado em 1917, quando irrompeu um surto de febre 
amarela e lhe coube papel relevante nas 
providências para debelar o mal. Houve-se S. Exa. 
com grande eficiência e dedicação, embora apenas 
estudante. Desde então, teve nome vinculado à 
nossa terra por laços de amizade. Ligou-se ali à 
família Borges da Fonseca, casando-se com Dona 
Suly Borges da Fonseca Cavalcanti, de cujo casal há 
uma filha, casada com o Dr. José Carlos de Moraes. 

O Dr. Edson Pitombo Cavalcanti, posteriormente, 
ingressou na política. Fundador e organizador do 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

Partido Trabalhista Brasileiro no Espírito Santo, foi o 
seu primeiro Presidente, a êle se dedicando sincera 
e lealmente durante sua existência. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. CARLOS LINDENBERG: – Pois não. 
O SR. LIMA GUIMARÃES: – Em nome do 

Partido Trabalhista Brasileiro solidarizo-me com a 
homenagem que V. Exa. justamente presta à 
memória do Dr. Edson Pitombo Cavalcanti. 
Possuidor de grandes virtudes e qualidades 
excepcionais, destacou-se como membro 
preeminente do meu Partido. 

O SR. CARLOS LINDENBERG: – Agradeço 
o aparte de V. Exa., que corrobora minhas 
palavras. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Permite V. Exa. um aparte? 

O SR. CARLOS LINDENBERG: – Com 
satisfação. 

O SR. KERGIINALDO CAVALCANTI: – 
Solidarizo-me integralmente com as palavras de V. 
Exa., manifestando meu pesar pelo falecimento. O 
Dr. Edson Pitombo Cavalcanti, a quem me ligavam 
laços de amizade, teve atuação destacada na 
política nacional. 

O SR. CARLOS LINDENBERG: – Agradeço o 
aparte de Vossa ExceIência. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. CARLOS LINDENBERG: – Pois não. 
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Com grande 

pesar associo-me em nome do Partido 
Republicano, às palavras de V. Exa. sôbre o  
Dr. Edson Pitombo Cavalcanti, merecedor da 
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homenagem que lhe é prestada. O nosso  
Estado guardará sua memória com carinho e 
veneração. 

O SR. CARLOS LINDENBERG: – Grato a 
Vossa Excelência. 

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

O SR. CARLOS LINDENBERG: – Pois não. 
O SR. NOVAES FILHO: – A Bancada do 

Partido Libertador associa-se às justas 
homenagens prestadas ao saudoso ex-
companheiro que substituiu V. Exa., nesta Casa, 
por algum tempo, deixando-nos magnífica 
impressão do seu convívio. 

O SR. CARLOS LINDENBERG: – Agradeço a 
Vossa Excelência. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Dá licença 
para um aparte? 

O SR. CARLOS LINDENBERG: – Ouço 
Vossa Excelência. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Junto 
minhas homenagens às que Vossa Excelência 
está prestando ao Dr. Edson Cavalcanti. Faço-o 
como Senador, como alagoano, como médico e 
colega na Faculdade de Medicina da Bahia. A sua 
memória rendo sincero preito de profunda 
saudade. 

O SR. CARLOS LINDENBERG: – Agradeço a 
V. Exa. o ter-se associado às homenagens prestadas 
ao nosso eminente companheiro. 

Além de médico e humanitário, era o Dr. Edson 
Cavalcanti um administrador de peregrinas virtudes. 
Durante o período ditatorial, teve oportunidade de ser 
um dos organizadores do SAPS ao qual, em  
outra oportunidade, voltou a servir. Grande, leal  
e sincero amigo do saudoso Presidente Getúlio 
 

Vargas, cumpriu, naquela autarquia, seu dever 
corretamente, como Diretor Geral. 

Embora muito atacado, como geralmente 
acontece àqueles que estão colocados na política, e 
principalmente nos cargos administrativos, sempre 
apresentou boas contas, defendendo-se galharda e 
honestamente das invectivas que lhe eram feitas. O 
maior atestado que deixa da sua correção e honradez, 
é que viveu pobremente, faleceu sem deixar fortuna. 

Prestando essas homenagens a Edson Pitombo 
Cavalcanti, nós o fazemos com profundo sentimento de 
saudade e, sobretudo, de justiça, porque êle soube 
cumprir o seu dever em todos os postos por que passou 
e, também, nos cargos políticos, como Suplente nesta 
Casa, à qual serviu durante alguns meses. 

Com estas palavras, Senhor Presidente, de 
profundo sentimento de pesar, requeremos à Casa 
se enviem condolências à família enlutada, com as 
nossas homenagens de saudade e justiça àquele 
vulto que tanto estimou ao Espírito Santo e à nossa 
Pátria. (Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
requerimento. 

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

Aprovado. 
Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única do Projeto de Lei da  

Câmara nº 143, de 1958, que estima a receita e  
fixa a despesa da União para o exercício financeiro 
de 1959 – Anexo nº 4 (Poder Executivo) –  
Subanexo nº 4.11 (Superintendência do Plano de 
Vaporização Econômica da Região Fronteira 
Sudoeste do País), tendo Parecer nº 494, de 1958, 
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da Comissão de Finanças, favorável, com a Emenda 
que oferece (nº 1-C). 
 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
requerimento que vai ser lido. 

É lido e provado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 452, DE 1958 

 
Nos têrmos dos arts. 126, letra f, e 155, letra b, 

do Regimento Interno, requeiro adiamento da 
discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 143, 
de 1958 – Subanexa 4.11 (Superintendência do 
Plano de Valorização Econômica da Região 
Fronteira Sudoeste do País, a fim de ser feita na 
próxima sessão. 

Sala das Sessões, em 21 de novembro de 
1958. – Apolônio Salles. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. Retiro 
o projeto da Ordem do Dia para incluí-lo na sessão 
da tarde. 

 
Discussão única do Projeto de Resolução nº 

20 de 1958, que concede autorização ao Senhor 
Senador Bernardes Filho para chefiar a Delegação 
do Brasil à posse do futuro Presidente da República 
do México (Projeto oferecido pela Comissão de 
Relações Exteriores em seu Parecer número 497-58 
e incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa 
de interstício, concedida na sessão anterior a 
requerimento do Senhor Senador Francisco Gallotti). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 

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

Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

Comissão de Redação: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 20, DE 1958 

 
Art. 1º É o Senador Bernardes Filho 

autorizado a chefiar a Delegação do Govêrno 
brasileiro à posse do Presidente da República do 
México. 

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

Não há orador inscrito. (Pausa). 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar  

a sessão. Designo para a sessão ordinária a 
seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 143, de 1958, que estima a Receita e fixa 
a Despesa da União para o exercício financeiro de 
1959 – Anexo nº 4 (Poder Executivo) – Subanexo nº 
4.11 (Superintendência do Plano de Valorização 
Econômica da Região Fronteira Sudoeste do País) 
tendo Parecer, número 494, de 1957 da Comissão 
de Finanças favorável com a Emenda que oferece 
(nº 1-C). 

2 – Votação, em discussão única (com 
apreciação preliminar da constitucionalidade, nos 
têrmos do artigo 133 do Regimento Interno) do Projeto 
de Lei da Câmara nº 31, de 1958, que regula a situação 
dos servidoras civis e militares candidatos a cargos 
eletivos ou diplomados para a exercício de man- 
  



– 988 – 
 
dato legislativo federal, tendo Pareceres das 
Comissões: – de Constituição e Justiça: (224, de 1958) 
– pela constitucionalidade, e (434, de 1958) – 
reconsiderando parecer anterior, considera 
inconstitucional o projeto e, em conseqüência, tôdas as 
emendas a êle apresentadas; – de Serviço Público Civil 
 

(225, de 1958), favorável com a Emenda que 
oferece, sob nº 1-C; – de Segurança Nacional (226, 
de 1958), favorável ao projeto e à Emenda nº 1-C e 
oferecendo as de ns. 2-C e 3-C. 

Levanta-se a sessão às 10 horas e 15 
minutos. 

 



159ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 21 DE NOVEMBRO DE 1958 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES APOLÔNIO SALLES, FREITAS CAVALCANTI E DOMINGOS 
VELLASCO 

 
 Às 14 horas e 30 minutos acham-se 

presentes os Srs. Senadores: 
Vivaldo Lima. 
Mourão Vieira. 
Prisco dos Santos. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Waldemar Santos. 
Mathias Olympio. 
Leônidas Mello. 
Onofre Gomes. 
Parsifal Barroso. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
Argemiro de Figueiredo. 
Apolônio Salles. 
Novaes Filho. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Juracy Magalhães. 
Lima Teixeira. 
Carlos Lindenberg. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Moreira Filho. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Alencastro Guimarães. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Moura Andrade. 

Domingos Vellasco. 
Pedro Ludovico. 
Mário Motta. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Othon Mäder. 
Gaspar Velloso. 
Alô Guimarães. 
Gomes de Oliveira. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá – (52). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de  

presença acusa o comparecimento de 52 Srs. 
Senadores. 

Havendo número legal, está aberta a sessão. 
Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Terceiro Secretário, servindo de 2º, 

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

O Sr. Segundo Secretário, servindo de 1º, dá 
conta do seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Mensagem 

 
Do Sr. Presidente da República, nº  

173, restituindo autógrafo do Projeto de Lei da 
Câmara nº 99, de 1958, que altera o quadro da 
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado 
de Santa Catarina, e dá outras providências, já 
sancionado. 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 21, DE 1958 

 
Altera o quadro da garagem do Senado 

Federal. 
 
Art. 1º – Ficam criados, no Quadro da 

Secretaria do Senado, 17 cargos de Motorista 
Auxiliar, padrão "J". 

§ 1º – Serão aproveitados nos aludidos cargos 
os atuais contratados que preencham os requisitos 
exigidos no item 11 do art. 20 da Resolução nº 4, de 
1955. 

§ 2º – Aos ocupantes do cargo de Motorista 
Auxiliar, padrão "J", é assegurado o acesso à classe 
inicial da carreira de Motorista. 

Art. 2º – A presente resolução entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

 
Justificação 

 
Considerando que os atuais Motoristas 

Auxiliares, contratados, já vêm prestando seus 
serviços na Garagem, há mais de 2 anos, a contento 
geral; 

Considerando que antes de serem contratados 
foram todos submetidos a rigorosos testes de 
seleção; e 

Atendendo às reais necessidades do serviço 
desta Casa, resolve a Comissão Diretora submeter à 
consideração do Plenário, o presente Projeto de 
Resolução que visa a amparar a situação dêsses 
servidores. 

Sala das Sessões, em 21 de novembro de 
1958. – Apolônio Salles. – Freitas Cavalcanti. – 
Victorino Freire – Domingos Vellasco. Mathias 
Olympio. – Prisco dos Santos. 

As Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 

PARECER 
Nº 499, DE 1958 

 
Da Comissão de Finanças sôbre a  

Redação Final das emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara nº 143, de 1958, que estima 
a Receita e fixa a Despesa da União para o  
exercício financeiro de 1959 – Anexo 4 –  
Poder Executivo – Subanexo 4.15 – Ministério da 
Fazenda. 

 
Relator: Sr. Júlio Leite. 
A Comissão de Finanças apresenta a fôlhas 

anexas a Redação Final das emendas do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara nº 143, de 1958, que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1959 – Anexo 4 – Poder 
Executivo – Subanexo 4.15 – Ministério da 
Fazenda. 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 
1958. – Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – 
Júlio Leite, Relator. – Parsifal Barroso. – Daniel 
Krieger. – Gaspar Velloso. – Carlos Lindenberg. – 
Ary Vianna. – Novaes Filho. – Francisco Gallotti. 

Redação Final das emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara que estima a Receita e fixa 
a Despesa da União para o exercício de 1959 – 
Anexo 4 – Poder Executivo – Subanexo 4.15 –  
Ministério da Fazenda. 

 
Nº 1 

 
Comissão Executiva de Defesa da Borracha. 
01 – Gabinete do Ministro. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.23 – Reaparelhamento e Desenvolvimento 

de Programas, Serviços e Trabalhos Específicos (Item 
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3), despesas com o funcionamento da Secretaria da 
Comissão Executiva de Defesa da Borracha (Leis 
números 86, de 8 de setembro de 1947 e 1.184, de 
30 de agôsto de 1950; Decretos números 23.990, de  
31 de outubro de 1947 e 44.723, de 28 de outubro de 
1958. 

Aumente-se: Cr$ 2.000.000,00 para Cr$ 
3.000.000,00. 

 
Nº 2 

 
08.02 – Divisão de Obras (Encargos Gerais). 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
Inclua-se: 
Para início da construção do prédio para a 

Coletoria Federal de Santa Maria, no Rio Grande do 
Sul – Cr$ 1.000.000,00. 

 
Nº 3 

 
08-02 – Divisão de Obras (Encargos 

Diversos). 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
Inclua-se: 
Para início da construção do prédio para a 

Coletoria Federal de Iraí, no Rio Grande do Sul – Cr$ 
1.000.000,00. 

 
Nº 4 

 
33.01 – Alfândegas. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
04 – Amazonas. 

Inclua-se: 
1) Para obras complementares de prédio 

destinado ao funcionamento da Alfândega de 
Manaus, no Estado do Amazonas – Cruzeiros 
5.000.000,00. 

 
Nº 5 

 
33.01 – Alfândegas. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
Inclua-se: 
1) Para pagamento da execução de obras 

complementares do prédio destinado ao 
funcionamento da Alfândega de Livramento, 
localizada no Estado do Rio Grande do Sul – 
Cruzeiros 1.200.000,00. 

 
Nº 6 

 
06 – Delegacia Fiscal do Ceará. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.09 – Ajuda de Custo. 
Aumente-se de Cr$ 120.000,00. 
Para Cr$ 700.000,00. 
1.1.10 — Diárias. 
Aumente-se de Cr$ 120.000,00. 
Para Cr$ 700.000,00. 
1.3.00 – Material de Consumo e 

Transformação. 
1.3.02 – Artigos de Expediente. 
Aumente-se de Cr$ 200.000,00. 
Para Cr$ 500.000,00. 
1.3.04 – Combustíveis e Lubrificantes. 
Aumente-se de Cr$ 20.000,00. 
Para Cr$ 50.000,00. 
1.4.00 – Material Permanente. 
1.4.12 – Mobiliário em geral. 
Aumente-se de Cr$ 35.000,00. 
Para Cr$ 100,000,00. 
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1.4.04 – Reparações, adaptações e conservação 
de bens imóveis – Consigne-se Cr$ 100.000,00. 

1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.01 – Acondicionamento etc. 
Aumente-se de Cr$ 70.000,00. 
Para Cr$ 160.000,00. 
1.5.02 – Passagens. 
Aumente-se de Cr$ 80.000,00. 
Para Cr$ 180.000,00. 
 

Nº 7 
 
24.01 – Diretoria da Despesa Pública. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 — Pessoal Civil. 
1.1.06 – Salários de Tarefeiros. 
Inclua-se – 1.800.000,00. 
 

Nº 8 
 
19 – Procuradoria Geral da Fazenda  

Nacional. 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
S/C 1.1.15 – Gratificação de Função. 
Acréscimo – Cr$ 36.000,00. 
 

Nº 9 
 
22.01 – Serviço do Pessoal (Despesas Próprias). 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
Inclua-se: 
Subconsignação 1.1.20 – Gratificação pela 

execução de trabalho de natureza especial, com 
risco de vida ou saúde – Cr$ 1.973.760,00. 

 
Nº 10 

 
16 – Casa da Moeda. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 

Inclua-se: 
Subconsignação 1.1.20 – Gratificação pela 

execução de trabalho de natureza especial, com 
risco de vida ou saúde – Cruzeiros 359.520,00. 

 
Nº 11 

 
32 – Coletorias Federais. 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.3.09 – Material de Consumo e 

Transformação. 
1.3.02 – Artigos de expediente, desenho, 

ensino e educação. 
 
20 – Rio de Janeiro. 
Acrescente-se Cr$ 450.000,00. 
 

Nº 12 
 
Casa da Moeda. 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo e 

Transformação. 
1.3.04 – Combustíveis e Lubrificantes. 
Aumente-se Cr$ 3.000.000,00. 
1.3.10 – Matérias-primas e produtos 

manufaturados ou semi-manufaturados destinados a 
qualquer transformação. 

Aumente-se Cr$ 15.000.000,00. 
 

Nº 13 
 

33 – Estações Aduaneiras. 
33.03 – Mesas de Rendas. 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.04 – Iluminação, fôrça motriz e gás. 
01 – Amazonas. 
01 – Capacete. 
Aumente-se Cr$ 3.500,00. 
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Nº 14 
 
33 – Estações Aduaneiras. 
33.04 – Postos Fiscais. 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.11 – Telefone, telefonemas, telegramas etc. 
22 – Rio Grande do Sul. 
06 – Santa Maria. 
Aumente-se Cr$ 3.000,00. 
 

Nº 15 
 
32 – Coletorias Federais. 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.11 – Telefone, telefonemas, telegramas, 

radiogramas, porte postal e assinaturas de caixas 
postais. 

 
16 – Paraná. 
Majore-se Cr$ 20.000,00. 

 
Nº 16 

 
31 – Delegacias Fiscais. 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.11 – Telefones, telefonemas, telegramas etc. 
 
16 – Paraná. 
Acrescente-se Cr$ 15.000,00. 
 

Nº 17 
 

32 – Coletorias Federais. 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis; 

foros. 

22 – Rio Grande do Sul – Cruzeiros  
39.200,00. 

24 – Santa Maria Cr$ 625.000,00. 
 

Nº 18 
 
30 – Laboratório Nacional de Análises. 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.15 – Salários de Tarefeiros. 
Majore-se Cr$ 700.000,00. 

 
Nº 19 

 
31 – Delegacia Fiscais. 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
13 – Minas Gerais – Acréscimo – Cr$ 

680.000,00. 
20 – Rio de Janeiro – Acréscimo – Cr$ 

600.000,00. 
25 – São Paulo – Acréscimo Cr$  

480.000,00. 
 

Nº 20 
 
13 – Direção Geral da Fazenda  

Nacional. 
13.01 – Gabinete do Diretor Geral. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
Suprima-se: 
1.6.11 – Seleção, aperfeiçoamento e 

especialização de pessoal. 
2) Despesas de qualquer natureza e 

proveniências com a manutenção de  
Cursos, inclusive mediante convênio  
com a Escola do Serviço Público – Cr$  
600.000,00. 
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Inclua-se: 
13.03 – Cursos de Aperfeiçoamento. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.11 – Seleção, aperfeiçoamento e 

especialização de pessoal. 
1) Despesas de qualquer natureza e 

proveniência com o funcionamento e manutenção de 
Cursos, inclusive mediante convênio com a Escola 
do Serviço Público – Cr$ 600.000,00. 

 
Nº 21 

 
24 – Diretoria da Despesa Pública. 
Despesas Próprias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.4.00 – Material Permanente. 
1.4.11 – Modelos e utensílios de escritório, 

biblioteca, ensino, laboratório e gabinete técnico ou 
científico. 

Acrescente-se: Cr$ 130.000,00. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.06 – Reparos, adaptações, recuperação e 

conservação de bens móveis. 
Acrescente-se: Cr$ 130.000,00. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.01 – Despesas miúdas de pronto pagamento. 
Acrescente-se: Cr$ 36.000,00. 
 

Nº 22 
 
26 – Recebedoria do Distrito Federal. 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis; 

foros. 
Acrescente-se: Cr$ 980.000,00. 

Nº 23 
 
24.02 – Diretoria da Despesa Pública. 
Encargos Gerais 
2.0.00 – Transferências. 
2.2.00 – Dispositivos Constitucionais. 
2.2.02 – Defesa contra as Sêcas do Nordeste 

(art. 198, da Constituição Federal). 
Substitua-se por: 
Defesa Contra as Sêcas do Nordeste (art. 198 

da Constituição Federal). 
1) Para depósito no Banco do Nordeste do 

Brasil S. A. (art. 6º da Lei nº 1.649, de 19 de julho de 
1952 e art. 1º do Decreto nº 33.643, de 24 de agôsto 
de 1952 – Cr$ 950.993.856,00. 

2) Para o fundo de obras e socorros de 
emergência (dispositivos citados) – Cr$ 
237.748.464,00. 

Total da Subconsignação 2.2.02 – Cr$ 
1.188.742.320,00. 

 
Nº 24 

 
09.02 – Caixa de Amortização. 
Despesas Ordinárias. 
Encargos Gerais. 
2.0.00 – Transferências. 
2.5.00 – Juros da Dívida Pública. 
S/C 2.5.02 – Dívida Interna. 
 
Onde se lê: 
1 – Lei 2.977, de 28-11-1956. 
 

1) Grau I........................................  95.697.910 
2) Grau II.......................................  198.910.182 
3) Grau III......................................  406.960.456 
4) Grau IV......................................  233.695.078 

 Total da alínea 1.......................  935.263.626 
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Leia-se: 
 
1 – Lei 2.977 de 28-11-1956. 
 

1) Grau I.....................................  95.697.910 
2) Grau II....................................  200.418.252 
3) Grau III...................................  406.960.456 
4) Grau IV...................................  232.187.008 

 Total da alínea 1.....................  935.263.626 
 

Nº 25 
 
31 – Delegacias Fiscais. 
Despesas de Capital. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de Obras. 
 
21 – Rio Grande do Norte. 
Suprima-se Cr$ 1.000.000,00. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
 
22. Rio Grande do Sul. 
Suprima-se Cr$ 1.000.000,00. 
4.1.04 – Reparos, adaptações, conservação e 

despesas de emergência com bens imóveis. 
 
21 – Rio Grande do Norte. 
Inclua-se Cr$ 1.000.000,00. 
 
22 – Rio Grande do Sul. 
Inclua-se Cr$ 1.000.000,00. 

 
Nº 26 

 
33 – Estações Aduaneiras. 
33.03 – Mesas de Rendas. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de Obras. 
01 – Acre. 
01 – Rio Branco. 
Inclua-se Cr$ 1.500.000,00. 

4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 
obras. 

01 – Acre. 
01 – Rio Branco. 
Suprima-se Cr$ 1.500.000,00. 
 

Nº 27 
 
31 – Delegacias Fiscais. 
Despesas de Capital. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de Obras. 
 
08 – Espírito Santo. 
Inclua-se Cr$ 6.000.000,00. 
 
10 – Goiás. 
Inclua-se Cr$ 3.000.000,00. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
 
08 – Espírito Santo. 
Suprima-se: Cr$ 6.000.000,00. 
 
10 – Goiás. 
Suprima-se Cr$ 3.000.000,00. 
 

Nº 28 
 
33 – Estações Aduaneiras. 
33.01 – Alfândegas. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
25 – São Paulo. 
01 – Santos. 
Suprima-se Cr$ 1.000.000 00. 
4.1.04 – Reparos, adaptações, conservação e 

despesas de emergência com bens imóveis. 
25 – São Paulo. 
01 – Santos. 
Inclua-se Cr$ 1.000.000,00. 
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Nº 29 
 
33 – Estações Aduaneiras. 
33.01 – Alfândegas. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.04 – Reparos, adaptações, conservação e 

despesas de emergência com bens imóveis. 
12 – Mato Grosso. 
01 – Corumbá. 
Inclua-se Cr$ 300.000,00. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
24 – Santa Catarina. 
02 – Itajaí. 
Inclua-se Cr$ 300.000,00. 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações. 
4.2.10 – Instalações e equipamentos para 

obras. 
12 – Mato Grosso. 
01 – Corumbá. 
Suprima-se Cr$ 300.000,00. 
24 – Santa Catarina. 
02 – Itajaí. 
Suprima-se Cr$ 300.000,00. 
 

Nº 30 
 
33 – Estações Aduaneiras. 
33.01 – Alfândegas. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
12 – Mato Grosso. 
01 – Corumbá. 
Suprima-se Cr$ 1.000.000,00. 
17 – Pernambuco. 
01 – Recife. 
Suprima-se Cr$ 1.000.000,00. 

S/C 4.1.04 – Reparos, adaptações, 
conservação e despesas de emergência com bens 
imóveis. 

12 – Mato Grosso. 
01 – Corumbá. 
Inclua-se Cr$ 1.000.000,00. 
17 – Pernambuco. 
01 – Recife. 
Inclua-se Cr$ 1.000.000,00. 
 

Nº 31 
 
18 – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 
Onde se lê: 
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento 

de programa, serviços e trabalhos específicos. 
1) Despesas de qualquer natureza com a 

instalação e aparelhamento das Procuradorias Geral 
e Regionais, tendo em vista a Lei nº 2.642, de 9-11-
55. 

Leia-se: 
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento 

de programas, serviços e trabalhos específicos. 
1) Despesas de qualquer natureza e 

proveniências necessárias às Procuradorias, Geral e 
Regionais, bem como à Comissão de Defesa dos 
Capitais Nacionais, como decorrência da Lei nº 
2.642, de 9 de novembro de 1955 e dos Decretos ns. 
39.087, de 30-4-56 e 41.427, de 25 de abril de 1957. 

 
Nº 32 

 
24 – Diretoria da Despesa Pública. 
24.01 – Diretoria da Despesa Pública 

(Despesas Proprias). 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.15 – Gratificação de função. 
Inclua-se no Subanexo 4.15 – Cr$ 900.000,00 

(novecentos mil cruzeiros). 
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PARECERES 
NS. 500 E 501, DE 1958 

 
Nº 500, de 1958 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça,  

sôbre o Projeto de Resolução nº 19, de 1958,  
que nomeia para o cargo inicial da carreira  
de Taquígrafo candidata habilitada em  
concurso. 

 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 
Apresentado pela ilustrada Comissão  

Diretora, o presente Projeto de Resolução nomeia 
para o cargo inicial da Carreira de Taquígrafo, do 
Quadro da Secretaria do Senado Federal, Christina 
Rose Marie Joffily, candidata habilitada em  
concurso. 

A proposição obedece o disposto na alínea "e 
do artigo" 61 do Regimento Interno e no artigo 1º da 
Resolução nº 8, de 1958. 

Nada havendo a opor, do ponto de vista 
jurídico e constitucional, opinamos pela aprovação 
do projeto. 

Sala das Comissões, em 20 novembro de 
1958. – Lourival Fontes, Presidente. – Daniel 
Krieger, Relator. – Lima Guimarães. – Gaspar 
Velloso. – Gilberto Marinho. – Attílio Vivacqua. – Ruy 
Carneiro. 

Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 
Resolução nº 19, de 1958. 

Relator: Sr. Daniel Krieger. 
O projeto em exame nomeia Christina  

Rose Maria Joffily para o cargo de Taquígrafo,  
classe "N", do Quadro da Secretaria do  
Senado. 

A candidata em aprêço foi  
habilitada em concurso público, no qual  
obteve o 4º lugar, realizado para preencher  
claro existente na carreira de Taquígrafo da  
Casa. 

Trata-se, assim, de medida de rotina, 
reclamada para o normal andamento do serviço, e 
contra a qual, por isso, nada se pode objetar. 

Somos, assim, pela aprovação do projeto. 
Sala das Comissões, 21 de novembro de 

1958. – Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – 
Daniel Krieger, Relator. – Júlio Leite. – Ary Vianna. – 
Gaspar Velloso. – Carlos Lindenberg. – Francisco 
Gallotti. – Novaes Filho. – Juracy Magalhães. 

 
PARECER 

Nº 502, DE 1958 
 

Redação Final do Projeto de Resolução nº 20, 
de 1958. 

 
Relator: Sr. Público de Mello. 
A Comissão apresenta a Redação Final (fl. 

anexa) do Projeto de Resolução nº 20, de 1958, de 
iniciativa do Senado Federal. 

Sala das Comissões, em 21 de novembro de 
1958. – Ezechias da Rocha, Presidente. – Públio de 
Mello, Relator. – Daniel Krieger. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 502, DE 1958 
 

Redação Final do Projeto de Resolução nº 20, 
de 1958, que autoriza o Senador Bernardes Filho a 
chefiar a Delegação do Brasil nas solenidades da 
posse do Presidente da República do México. 

 
Faço saber que o Senado Federal, aprovou e 

eu, nos têrmos do art. 27, letra. n, do Regimento 
Interno, promulgo a seguinte: 

 
RESOLUÇÃO 

Nº –, 1958 
 

Artigo único – É autorizado o  
Senador Bernardes Filho a chefiar 
  



– 998 – 
 
a Delegação do Brasil nas solenidades da posse do 
Presidente da República do México. 

 
PARECER 

Nº 503, DE 1958 
 

Redação Final das emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 88, de 1958. 

 
Relator: Sr. Públio de Mello. 
A Comissão apresenta a Redação Final (fls. 

anexas) das emendas do Senado ao Projeto de Lei nº 
88, d.e 1958, de iniciativa da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, em 21 de novembro de 
1958. – Ezechias da Rocha, Presidente. – Públio de 
Mello, Relator. – Daniel Krieger. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 503, DE 1958 
 

Redação Final das emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 88, de 1958, que dispõe 
sôbre a inatividade dos militares da Polícia Militar, do 
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e dos 
remanescentes da extinta Polícia Militar do Território 
do Acre e dá outras providências. 

 
EMENDA Nº 1 

 
Ao art. 17 (Emenda nº 1-C). 
Suprimam-se na letra g, dêste artigo: 
Depois da palavra "superior" as seguintes 

expressões: "...da Polícia Militar do Distrito Federal." 
Depois das expressões "...desde que tenha..." 

o seguinte: "o oficial...". 
 

EMENDA Nº 2 
 
Ao art. 18 (Emendas ns. 2-C e 14 de Plenário). 

Suprima-se a alínea b, dando-se a êste artigo 
e à alínea a, a seguinte redação: 

Art. 18 – Na Polícia Militar e no Corpo de 
Bombeiros do Distrito Federal, será transferido  
para a Reserva, compulsòriamente, o militar  
que atingir os seguintes limites de  
idade: 

Tenente-Coronel 56 anos. 
Major – 52 anos. 
Capitão – 48 anos. 
1º Tenente – 44 anos. 
2º Tenente – 40 anos. 
Praças – 54 anos. 
 

EMENDA Nº 3 
 
Ao art. 19 (Emendas ns. 3-C, 4-C e  

5-C. 
1) Suprima-se a letra a, dêste  

artigo; 
2) Dê-se aos itens I e II, da letra a, do § 5º, 

dêste artigo, a seguinte redação: 
"I – os que não satisfaçam às condições  

de acesso por antiguidade ou merecimento, de 
acôrdo com os respectivos regulamentos de 
promoção, e se achem situados no primeiro têrço 
dos quadros correspondentes e dentre êles os mais 
idosos; 

II – os mais idosos entre os do último  
pôsto. 

3) Acrescente-se, como 7º o seguinte 
parágrafo: 

§ 7º – No quadro e pôsto em que a cota 
compulsória incida sôbre oficial com menos de 25 
(vinte e cinco) anos de efetivo serviço, a mesma não 
terá aplicação. Nessa hipótese, deixará de atingir 
igualmente o oficial mais moderno no pôsto, ainda 
que tenha tempo de serviço superior àquele limite ou 
seja mais idoso. 
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EMENDA Nº 4 
 
Ao art. 4º (Emenda nº 6-C). 
Acrescente-se a êste artigo, in fine, o seguinte: 
"...ressalvados, para os subtenentes e 

sargentos, os dispositivos da Lei nº 2.852, de 25 de 
agôsto de 1956. 

 
EMENDA Nº 5 

 
Ao art. 38 (Emenda nº 7-C). 
Dê-se à letra b, do § 2º, dêste artigo a 

seguinte redação: 
"b) anos de serviço (computáveis para fins de 

inatividade): soma dos tempos de efetivo serviço 
(alínea a, dêste artigo, inclusive tempo dobrado de 
campanha) e dos acréscimos legais (guarnições 
especiais, licença especial, serviço público e curso 
acadêmico normal) à razão de 1 (um) ano para cada 
5 (cinco) anos de serviço efetivo para os médicos, 
dentistas, farmacêuticos e veterinários". 

 
EMENDA Nº 6 

 
Ao art. 47 (Emenda nº 8-C). 
1) Dê-se ao corpo dêste artigo a seguinte 

redação: 
"Art. 47 – Em nenhum caso poderá o militar 

atingir mais de 2 (dois) postos acima do que tiver na 
ativa, bem como auferir proventos superiores aos do 
segundo pôsto." 

2) Acrescente-se, a êste artigo os seguintes 
parágrafos: 

"§ 3º – O oficial que contar mais de 35 (trinta e 
cinco) anos de efetivo serviço, terá, após o ingresso na 
inatividade, os proventos aumentados de 20% (vinte 
por cento) e as vantagens do Código de Vencimentos e 
Vantagens dos Militares, se, ocupante na ativida- 
 

de, do último pôsto na hierarquia da Polícia Militar ou 
do Corpo de Bombeiros. 

§ 4º O disposto neste artigo será extensivo, a 
partir da data da publicação da presente lei, e sem 
direito a proventos atrasados, ao militar que, por 
qualquer motivo, tiver ingressado na inatividade 
depois da vigência da Lei nº 2.370, de 9 de junho de 
1954". 

 
EMENDA Nº 7 

 
Ao art. 49 (Emenda nº 9-C). 
Neste artigo. 
Onde se diz: "...nas letras f e g..." Diga-se: 

"...na letra g..." 
 

EMENDA Nº 8 
 
Ao projeto (Emenda nº 10-C). 
Acrescente-se, onde convier, o seguinte  

artigo: 
"Art. As disposições da Lei nº 1.316, de 20  

de janeiro de 1951, são extensivas aos inativos  
da extinta Polícia Militar do Território do  
Acre". 

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

Tem a palavra o nobre Senador Lino de 
Mattos primeiro orador inscrito. (Pausa). 

Está ausente. 
Tem a palavra, o nobre Senador Lima 

Teixeira, segundo orador inscrito. (Pausa). 
Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Gilberto 

Marinho, terceiro orador inscrito. 
O Sr. Senador Gilberto Marinho pronuncia 

discurso que, entregue à revisão do orador, será 
posteriormente publicado. 
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O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 
Expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador Alô 
Guimarães, quarto orador inscrito. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES (*): – Senhor 
Presidente, Srs. Senadores, foi de meu desejo usar 
da tribuna no dia de hoje, para expor algumas 
considerações, alguns conceitos e idéias sôbre o que 
se convencionou chamar por vontade do Exmo. Sr. 
Presidente da República, o congelamento dos preços. 

À primeira vista a designação parece possuir o 
sentido, justo e profundo, de que deseja o Poder 
Executivo estabelecer um nível, um teto para a 
venda dos produtos de primeira necessidade. 
Realmente, assim se deveria entender por 
"congelamento dos preços" e na verdade, só teria eu 
palavras de louvor e de incentivo por êste desejo de 
S. Ex.ª, se êle o pudesse concretizar, pois 
expressaria uma vontade salutar do Chefe de 
Govêrno, êle, mais do que ninguém, responsável 
pela alta desenfreada que se processa nos preços 
de tôdas as utilidades. 

Mas estabelecer, Sr. Presidente, 
congelamento de preços, parece-me solução 
insubsistente; quem sabe até eivada de 
impropriedade. 

Seria melhor que S. Ex.ª, o Senhor Presidente 
da República, determinasse a fiscalização, o 
policiamento do comércio de gêneros de primeira 
necessidade. Neste caso, estaria, justificada a 
medida, preventiva do comércio improbo e dar-lhe-ia 
o meu apoio, porque, é dever do Poder Público, 
estabelecer medidas de decôro e moralidade 
impedindo, numa fase difícil da existência nacional, a 
ganância dos não imbuídos de suas 
responsabilidades de cidadãos. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

Impor-se, contudo, rigidamente, um 
congelamento de preços, quando estamos num 
legítimo estado ultra-inflacionário, constitui emprêsa 
de difícil sucesso. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Com todo o 
prazer. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Estou de pleno 
acôrdo com V. Ex.ª. Enquanto se pretende congelar 
preços, elevam-se de 30% os fretes marítimos, a 
partir de hoje. Da mesma forma, aumentou-se o 
custo da gasolina, que no interior do meu Estado, já 
está sendo vendida a dez cruzeiros o litro. Não é 
possível, dessa maneira, baratear o custo de  
vida. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Agradeço a 
simpatia do aparte corajoso de V. Ex.ª que vem, até 
certo ponto, sugerir-me concepção nova para o meu 
programa, de discurso. 

O assunto, Sr. Presidente, merece meditação. 
Não será, por sem dúvida, com medidas unilaterais e 
primárias que o Poder Executivo conseguirá  
deter a marcha ascencional dos preços das 
utilidades. 

As autoridades executivas devem aprofundar o 
estudo da situação e compreender que o fenômeno 
tem raízes mais longas, maior extensão do que à 
primeira vista nos parece, prêso que está a 
problemas de ordem econômica e financeira, não 
aparentes a uma análise menos percuciente. 

A medida pode ter influência psicológica e até 
apresentar razões de sossêgo para a vida executiva 
da Nação, mas, não resolverá – tenho certeza – o 
problema angustiante do aumento do custo de  
tôdas as utilidades, o qual é resultante da incúria, 
que vem de longe, dos nossos administradores, 
refletindo-se agora na vida palpitante do  
País. 
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Sr. Presidente, a questão é conplexa, como de 
início declarei. Atinge, mesmo, às nossas próprias 
transações comerciais com o exterior; diz respeito às 
deficiências profundas da nossa produção; envolve – 
e nesse terreno, Sr. Presidente, permito redimir-me 
das próprias culpas – a ação das autoridades 
executivas da Nação, nem sempre bem avisadas, e 
o povo descuidado, a viver da maior miséria, num 
regime de pura dissipação. 

Se o Govêrno está a braços com dificuldades; 
se o Govêrno está disposto a aumentar os impostos; 
se o Govêrno está desejoso, para a execução do seu 
Plano de Estabilização Monetária, de ir até ao 
extremo de estabelecer taxação às iniciativas 
agrícolas e pecuárias, êsse Govêrno, Sr. Presidente, 
não poderá encontrar uma fórmula de estabelecer o 
congelamento dos preços sem outras medidas mais 
profundas e rígidas na Administração Pública. Há de 
ser com exemplos ao povo, com demonstração 
positiva de redução nos gastos e espírito de 
sacrifício e renúncia, que o Govêrno conquistará a 
confiança generalizada nesse difícil transe 
econômico que atravessa a Nação. 

Não me conformo que, ainda, agora, quando 
se cogitam de reformas gerais, de um plano novo 
para a vida econômica e financeira do País, pretenda 
o Govêrno, na sua estabilização monetária, gravar os 
produtos que nos vêm da agricultura e da pecuária. 
Isto será o fim. Não acredito que os Partidos da 
Maioria, de um dos quais faço parte, possam 
consentir nessa norma que destruirá difinitivamente o 
sentido da economia brasileira. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – É, na 
verdade, iniciativa desaconselhável; V. Ex.ª tem tôda 
razão. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Agradeço ao 
nobre Senador pela Paraíba, o aparte realmente 
ilustrativo para a minha exposição. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Com muito 
prazer. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – O nobre e 
eminente colega está realmente apreciando o 
problema dos preços dentro da conjuntura orgânica 
de causas. Não podemos, assim, nem admitir como 
política de contenção do custo da vida providências 
apenas de caráter de contrôle e de polícia. Enumera 
V. Ex.ª os fatôres que, realmente, contribuem para o 
encarecimento da vida e o faz com muita precisão. 
Desejo, sobretudo agora, fixar a afirmação do nobre 
colega, quando faz apêlo à Maioria no sentido de 
que considere o problema como deve: à luz da 
realidade, dentro do quadro de sofrimento e da fome 
a que tive ocasião de me referir, fome escondida, 
fome envergonhada. Não podemos, nessa matéria, 
ficar presos a determinações partidárias. Prestamos 
o melhor dos serviços ao Govêrno quando o 
alertamos como o faz V. Ex.ª e, na sessão anterior, 
assim, o eminente colega Argemiro de Figueiredo. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Um dos mais 
nobres e ilustres representantes do Parlamento 
Brasileiro. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Grato 
a Vossa Excelência. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Cabe-nos o 
direito de advertir o Govêrno com palavras de crítica, 
mesmo que sejam de seu desagrado. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Agradeço a V. 
Ex.ª o aparte que, realmente, traz luz nova à con- 
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ceituação que venho mantendo no meu discurso. 

A Nação sente o Poder Executivo a braços 
com uma série de dificuldades de ordem política, 
social e, sobretudo, de ordem econômico-financeira. 
Um país cujo orçamento não é equilibrado, cuja 
Balança Comercial com o Exterior demonstra que 
importamos mais do que exportamos, cujos produtos 
internos e de exportação são quase todos gravosos; 
um país com ritmo inflacionário crescente, que não 
se detém nunca; que necessita, na Balança de 
Pagamentos, de mais numerário para atender ao 
aumento do funcionalismo civil e militar; que está a 
braços com o problema do salário-mínimo; uma 
nação impossibilitada de deter a marcha ascendente 
de despesas, face à receita precária, não pode 
estabelecer uma conceituação rígida de 
congelamento de preços. 

Será, Sr. Presidente, mais uma idéia fadada 
ao mais completo malôgro. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Permite V. Ex.ª 
outro aparte? 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Pois não, Sr. 
Senador. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Deve-se 
considerar, sobretudo, que se pretende o 
congelamento de preços sem os estudos prévios 
partindo de critério que nada tem de racional – o da 
média dos preços dos produtos. Não se cogita de 
saber porque os preços muitas vêzes se tornaram 
exorbitantes, ou porque, dependendo de 
determinados contrôles especializados, se tornaram 
baixos. Tôdas essas medidas são exercidas ou 
preconizadas com relação às capitais 
exclusivamente. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Ponto que eu já 
ia focalizar, Sr. Senador, e de muita importância. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Hoje a vida 
encareceu assustadoramente em todos os recantos 
do País. Não há mais oásis de vida barata 
Verificamos, portanto, que o problema foi encarado, 
sem o fundamento de pesquisas; e providências 
dessa natureza – uma vez que se desacreditam logo, 
ou por falta de base, ou na execução, também 
sempre suspeitosa – só servem para agravar o 
problema. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – De pleno acôrdo 
com Vossa Excelência. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite V. Ex.ª um 
aparte? 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Concedo o aparte 
ao nobre representante da Bahia. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Lamento ter que 
discordar de Vossa Excelência. 

Em virtude de haver falhado a fiscalização, o 
Sr. Presidente da República só poderia utilizar o 
recurso extremo do congelamento dos preços. 
Acredito – e no particular não estou longe de aceitar 
muitas das considerações de Vossa Excelência – 
que o Sr. Juscelino Kubitschek encontrará 
dificuldades, algumas até insuperáveis, sobretudo, 
no combate ao câmbio-negro, que imperará de agora 
em diante. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Será uma das 
conseqüências da medida tomada apressadamente, 
sem estudo mais acurado. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Se no entanto, os 
que dirigem as Instituições às quais cabe velar 
pelo respeito às determinações legais exercerem 
rigorosa fiscalização, acredito sejam benéficos os 
resultados da providência governamental. Não é 
admissível prossiga a elevação de preços, sem 
pôr-lhe um freio; do contrário, quando forem 
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estabelecidos os novos níveis salariais, a base 
estudada não mais prevalecerá. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – O problema seria 
de fiscalização; não de congelamento. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – A fiscalização 
fracassou. Conseguintemente, a medida aconselhável 
é a do congelamento, procurando-se, por todos os 
meios, conseguir a contenção dos preços. Ao mesmo 
tempo, deve-se auxiliar a agricultura de subsistência, 
através de créditos a longo prazo e a juros módicos, a 
fim de manter as atuais cotações e impedir-lhes a alta, 
por meio de câmbio negro. Se houver êsse trabalho 
de complementação, acredito – repito – sejam 
benéficos os resultados. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Agradeço o 
aparte do nobre representante da Bahia. 

Sr. Presidente, continuo com o meu 
pensamento voltado para a tese que defendo, de que 
a matéria está a exigir estudo mais profundo, porque 
as razões que determinam a alta nos preços dos 
produtos e utilidades, não estão pròpriamente no uso 
abusivo, imoderado e amoral da profissão do 
comércio, mas, sim, em razões outras que vêm de 
longe, que efetivamente, criaram para o País 
dificuldades na sua vida econômico-financeira. 

Ainda a propósito das considerações tecidas 
pelo nobre representante do Espírito Santo, eu 
estaria disposto a admitir suas razões, quando Sua 
Excelência afiança que seria acertado aceitar-se 
êsse tipo de fiscalização que se está fazendo no 
Distrito Federal; não seria admissível, no 
congelamento de preços, que essa fiscalização e 
policiamento só se fizesse na capital da República, 
quando em tôdas as cidades brasileiras, em  
todos os municípios brasileiros, o que se vê 
 

é o mesmo aspecto, é a mesma funesta passagem 
dêsse roteiro de desolação para a nossa vida de 
povo livre que deseja progredir, é a instabilidade 
dos valores, a ascensão supreendente dos  
preços de tudo, face à depreciação constante da 
moeda. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Em grande parte 
pela ganância de todos. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Em grande parte, 
Sr. Presidente, pela culpa de nós todos, Govêrno e 
povo, que não se convencem de que devemos viver 
na poupança, e não na dissipação. Deveríamos dar o 
exemplo de capacidade operando o equilíbrio 
orçamentário, o incentivo da produção, o critério 
justo das nossas possibilidades para acharmos 
naturalmente o congelamento dos preços. 

O SR. MEM DE SÁ: – Aí não seria preciso o 
congelamento de preços. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Porque êle viria 
naturalmente, concordo com Vossa Excelência. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Permite V. Ex.ª um 
aparte? 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Ouço com prazer 
o nobre representante paraibano. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Estou 
acompanhando com muita atenção o discurso de V. 
Ex.ª. Ouvi também o aparte do nobre Senador Attílio 
Vivacqua. Afirmou Sua Excelência que não foi feito 
estudo acurado, para determinação do congelamento 
dos preços. O Govêrno não podia deixar de tomar 
imediatamente essa providência. As utilidades 
vinham num crescendo assustador, aumentando de 
preço vertiginosamente. 

O SR. ALO GUIMARÃES: – Reconheço as 
intenções nobres do Sr. 
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Presidente da República, mas acho errada tal 
medida. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Ouvi de pessoas 
amigas as dificuldades por que passam na aquisição 
de gêneros de primeira necessidade, cada dia mais 
caros. Bastou falar-se em aumento do salário 
mínimo, em elevação dos vencimentos do 
funcionalismo civil e militar para os preços subirem 
desmedidamente. Era preciso, pois, uma providência 
drástica e imediata. Era necessário pôr côbro à 
elevação sucessiva dos preços. Daí a razão porque 
não posso acompanhar ponto de vista de V. Ex.ª e 
estou de pleno acôrdo com a orientação tomada pelo 
Presidente Juscelino Kubitschek. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Agradeço ao 
nobre Senador paraíbano para dizer-lhe que também 
reconheço a nobreza das intenções de S. Ex.ª, o Sr. 
Presidente da República, quando determinou o 
congelamento dos preços. Continuo, entretanto, a 
pensar que a se admitir a argumentação de V. Ex.ª, 
Senador Ruy Carneiro, o que viria a acontecer, 
afinal, seria o sacrifício do nobre e pobre produtor 
brasileiro, aquêle que moureja nas zonas rurais do 
País para abastecer os centros de maior densidade 
de população. 

Não é possível que tudo suba – o preço da 
gasolina, as tarifas dos transportes rodoviários, 
ferroviários e aeroviários – e só não suba o preço 
dos produtos da lavoura e da pecuária. Senador Ruy 
Carneiro, dessa forma estamos criando a ruína desta 
Nação, definitivamente. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Pois não. 
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Estou  

de pleno acôrdo com V. Ex.ª quan- 
 

to a esta parte do seu discurso: não se pode 
congelar apenas os gêneros de primeira 
necessidade. Está certo. Todavia, o congelamento 
total é necessário, como se fêz no Uruguai e na 
França, ùltimamente. O Uruguai, país bem 
organizado, resolveu fazer o congelamento total... 

O SR. MEM DE SÁ: – E não o conseguiu. 
O SR. PEDRO LUDOVICO: – ...não só sôbre 

mercadoria, mas também sôbre vencimentos e 
salários. O General De Gaulle, na França, tão logo 
assumiu o Govêrno, tratou dêsse problema, 
congelando os preços de tôdas as mercadorias. 
Pergunto eu agora a Vossa Excelência: se não se 
fizer o congelamento, que medida V. Ex.ª 
apresentaria para impedir a ascensão vertiginosa 
dos preços? 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Não há medida 
que se possa apresentar de afogadilho, porque o que 
está ocorrendo na vida econômica da Nação é 
conseqüência de muitos anos, anteriores e remotos, 
de incúria e descuido na atuação da nossa vida 
administrativa. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Estamos 
chegando a uma situação perigosa. É preciso que 
todos compreendam isso. O povo está sofrendo; há 
fermentação e exploração em tôrno dessa vida 
dura! É preciso que o Govêrno adote medidas 
enérgicas. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Agora, nobre 
Senador Pedro Ludovico, vou ficar ao lado de Vossa 
Excelência, para dizer que essas medidas, então, só 
poderiam ser justas se viessem acompanhadas de 
normas traçadas pelo Sr. Presidente da República, 
preconizando a maior poupança nos gastos, de 
modo que a administração pública fôsse feita  
com sacrifício, suor e sangue de todos, povo e go- 
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vernantes. Fórmulas novas deveriam estabelecer a 
execução do Orçamento, a fim de que o povo 
sentisse que o Govêrno, os administradores, os 
responsáveis pela Nação, enfim, estão imbuídos do 
propósito de adotar, daqui por diante, um novo 
caminho para a solução dos nossos problemas. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – De pleno acôrdo 
com V. Ex.ª. Parece-me, entretanto, que o 
Congresso é o maior responsável por essas 
despesas. Foi êle quem aumentou os vencimentos 
de militares e civis, de maneira espantosa. 
Funcionários que ganhavam três mil cruzeiros 
passaram a perceber vinte e um mil! 

O SR. MEM DE SÁ: – O Sr. Presidente da 
República não vetou o projeto aprovado pelo 
Congresso. Logo, é co-responsável. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Não vetou o 
projeto que aumentou os vencimentos dos civis; 
quando subiu à sanção o dos militares, Sua 
Excelência não estava no Govêrno. 

O SR. MEM DE SÁ: – Algum Presidente 
havia. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – As propostas 
para êsses aumentos de militares vêm sempre dos 
respectivos Ministérios. 

O SR. MEM DE SÁ: – Há sempre um 
Presidente no Govêrno. O que lá estava, naquela 
ocasião, foi co-responsável. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Sr. Presidente, há 
fato que feriu, profundamente, nossa sensibilidade 
paranaense. Os cafeicultores de minha terra e de São 
Paulo – resolveram estabelecer contato com o Sr. 
Presidente da República e com os poderes 
constituídos, através da chamada marcha da produção. 
Entendiam que a salvação nacional estava represen- 
 

tada na solução do problema cafeeiro, nas trocas 
que se possam estabelecer com o exterior, no 
sentido de maior possibilidade da venda do café, 
produto que, ainda hoje, mais pesa na nossa balança 
comercial. 

V. Ex.ª sabe o que ocorreu. Afirmo que os 
agricultores da minha terra não estavam preocupados 
com a subversão da ordem nem com outras fórmulas 
políticas senão as que estimulassem o comércio 
exterior do café, partindo do pressuposto de que o Sr. 
Presidente da República, tinha a melhor boa vontade 
no sentido de acudir aos seus reclamos. O confisco 
do café, por êles pleiteado, é medida superada, que 
não pode e não deve subsistir e a política de preços e 
financiamento da produção, teses relevantes. S. Ex.ª 
sempre tão solícito em atender às reivindicações do 
povo, constantemente entrando em contato com as 
massas a fim de sentir-lhes os anseios, deveria 
receber a manifestação dos cafeicultores como 
colaboração e não como hostilidade. 

Os agricultores e os produtores de café 
estavam imbuídos do propósito de levar a S. Ex.ª o 
seu pronunciamento claro e incisivo, o que só não 
aconteceu em virtude da aplicação de medidas 
drásticas que feriram sentimentos e operaram 
profundos descontentamentos. 

O SR. PEDRO LODOVICO: – Vossa 
Excelência acha que S. Ex.ª poderia solucionar 
problema tão sério e complexo como o do café? 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Poderia 
interessar-se por êle, o que já seria um estímulo para 
o produtor. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite V. Ex.ª um 
aparte? 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Com prazer. 
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O SR. LIMA TEIXEIRA: – V. Ex.ª supõe que 
os agricultores serão os prejudicados com o 
congelamento de preços; mas, na realidade, os 
intermediários, contra quem vai ser aplicada a 
medida, é que o serão, porque perderão as 
vantagens que atualmente vêm auferindo. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Pois não. 
O SR. RUY CARNEIRO: – Os produtores 

sofrem tanto quanto os consumidores, porque são 
explorados pelos atravessadores. O sofrimento do 
consumidor é idêntico ao do produtor. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – O problema não 
é de congelamento, mas de fiscalização do 
comércio. 

O SR. MEM DE SÁ: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Com todo o 
prazer! 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Ex.a se antecipou ao 
que eu desejava dizer. Vim hoje ao Senado com a 
esperança de tecer algumas considerações sôbre a 
matéria, mas V. Ex.ª o está fazendo com um brilho 
que eu jamais poderia ter. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Obrigado a 
Vossa Excelência. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Ex.ª tem carradas 
de razão. No congelamento parcial além de tôdas 
as outras anormalidades econômicas existentes 
numa medida simplória como essa, os produtores é 
que irão sofrer, e mais que êstes os consumidores. 
Os nobres colegas que interferiram no debate 
pensam que os intermediários serão prejudicados. 
Não têm razão, porque atribuiram aos in- 
 

termediários e especuladores grande parte nessa 
exploração de preços tão altos. Estão enganados. 
Os consumidores não abrem mão dessas 
vantagens. Haverá, então, o mercado negro, e não 
só o produtor será sacrificado, por falta de preço 
melhor, como o consumidor, que só poderá adquirir 
o produto através do mercado negro ou das 
artimanhas que o comércio aplica nessas 
oportunidades. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Êsse combate, para 
mim, não existe. 

O SR. MEM DE SÁ: – O combate não existe e 
o pequeno combate que houver será no Rio de 
Janeiro, o que preocupa. O resto do Brasil que se 
dane, inclusive e especialmente o Nordeste. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Muito bem! 
O SR. MEM DE SÁ: – Desejo saber quem vai 

fiscalizar no interior da Bahia, no interior de todo o 
Nordeste. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – O povo, maior 
interessado, é quem vai fiscalizar. 

O SR. MEM DE SÁ: – O povo paga; caso 
contrário não leva. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – A lei já previu os 
tribunais populares. 

O SR. MEM DE SÁ: – Êles aí estão pour 
épater les bourgeois. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES – Agradeço os 
apartes dos nobres colegas. 

Sr. Presidente, terminando minhas 
considerações, acedendo às razões apresentadas 
pelos nobres companheiros da Maioria, desejaria 
que o Sr. Presidente da República, que já 
determinou o congelamento dos preços, fôsse mais 
além e estabelecesse novas fórmulas... 
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O SR. LIMA TEIXEIRA: – Medidas 
complementares. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – ...para 
atendimento dos encargos do Govêrno... 

O SR. RUY CARNEIRO: – De pleno acôrdo 
com Vossa Excelência. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – ...e satisfação do 
povo, e soubesse coibir os abusos que certamente 
se originarão dessa providência preliminar, a 
começar pelo câmbio negro. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – O Govêrno deve 
ficar vigilante. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Se assim não 
ocorrer, teremos razões para não acreditar nas 
intenções do Govêrno; se, entretanto, as medidas 
coercitivas aparecerem, embora não resolvido o 
problema em tôda a sua profundidade, haveremos 
de reconhecer que os propósitos do Sr. Presidente 
da República foram os mais legítimos e no interêsse 
da coletividade. (Muito bem! Muito bem! Palmas). 

Durante o discurso do Senhor Alô Guimarães, 
o Senhor Apolônio Salles deixa a cadeira da 
Presidência, reassumindo-a depois de ocupada pelo 
Senhor Freitas Cavalcanti. 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 
Expediente. Tem a palavra o nobre Senador João 
Villasbôas, quinto orador inscrito. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (*): – Sr. 
Presidente, a Nação inteira está altamente 
impressionada com a elevação do custo de vida. 

Neste momento, acabamos de ouvir a 
brilhante oração em que o ilustre Senador Alô 
Guimarães focalizou com precisão o estado de 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

coisas que atravessa o País, com o aumento dos 
preços das utilidades. 

A situação já se refletiu no pensamento do Sr. 
Presidente da República, o qual em discursos, 
mostrou que o custo das utilidades se vem elevando 
de maneira assustadora e progressiva, desde 
quando, meses atrás, se propalou que iriam ser 
aumentados os vencimentos dos funcionários 
públicos e elevados os níveis do salário mínimo. 

A exploração do Comércio e da Indústria, 
refletindo-se, desde logo, no interêsse de maiores 
lucros, determinou – como muito bem disse o 
Coronel Mindello em declarações à Imprensa – 
remarcação nos preços dos gêneros de primeira 
necessidade, que o surpreendeu, ao regressar da 
Europa, tal a majoração registrada. 

Sr. Presidente, diretamente sofremos, todos, 
os efeitos da alta incontida dos preços. 

O Sr. Presidente da República, determinou 
que a COFAP promovesse os meios de conter-se 
essa elevação; e o que vimos foi a publicação de 
uma tabela não contendo os preços atuais, mas já 
tendo incluídas elevações, que não estavam na 
tabela do comércio. Vemos, Sr. Presidente, 
agravação diária do custo da vida, que, como afirmei, 
se reflete em todos, notadamente, no funcionalismo 
público. Atendendo a essa situação, o Govêrno, 
desde o início do ano passado, procurou, através do 
órgão competente, o DASP, elaborar projeto de 
reclassificação do funcionalismo público. O projeto 
uma vez estudado pelas Comissões Técnicas da 
Câmara, recebeu substitutivo que, após exame dos 
órgãos da Administração Pública, foi considerado 
exagerado nas suas diferentes determinações. Na 
votação do projeto, a Câmara dos Deputados houve 
por bem rejeitar o substitutivo das Comissões para 
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adotar como projeto de lei naquela Casa aprovado o 
projeto governamental, ou seja, o que Sua 
Excelência o Sr. Presidente da Repúbliica remetera 
àquela Casa acompanhado de mensagem. 

Ao chegar o projeto ao estudo do Senado, 
porém, os próprios órgãos governamentais 
declararam desde logo que êle não correspondia às 
necessidades ou à realidade, como também trazia 
agravação de despesa que só poderia ser atendida 
uma vez votado o Plano de Estabilização Monetária, 
em tramitação na Câmara dos Deputados. 

Senhor Presidente, êste Plano de 
Estabilização, sôbre o qual nos deu exposição 
completa o ilustre Senhor Ministro da Fazenda, 
quando compareceu perante esta Casa, tem sido de 
tal forma modificado e alterado na outra Casa do 
Congresso que descreio mesmo seja a sua votação 
feita com tempo de ainda ser examinado e votado 
por esta Casa e incluído no Orçamento da 
República. 

Não podemos, portanto, como pretendem os 
órgãos da administração pública, jogar o aumento do 
vencimento do funcionalismo com êsse plano de 
estabilização da moeda, que talvez não seja votado 
ainda êste ano. A premência da parte do 
funcionalismo é de fome; é a fome, é a necessidade 
daqueles que cada dia vão à feira, como aqui já 
disse o nobre Senador Juracy Magalhães, com a 
mesma quantia e cada dia trazem menos utilidades 
para a sua vida diuturna. 

O funcionalismo, Sr. Presidente, não pode 
mais esperar; não pode aguardar a possibilidade da 
votação dêsse Plano de Estabilização Monetária, 
para ter seus vencimentos majorados. 

Ainda agora à honrada Comissão de 
Serviço Público Civil, desta Casa, compareceu  
o Sr. Presidente do DASP e fêz larga expo- 
 

sição demonstrativa de que o projeto de 
reclassificação do funcionalismo público, aprovado 
pela Câmara dos Deputados, não podia ser, 
naqueles têrmos, aprovado pelo Senado. 

Sugeriu então S. S.ª outras medidas, mas 
sempre condicionando a entrada em vigor da 
reclassificação, à aprovação do plano de 
estabilização da moeda, em curso na outra Casa do 
Congresso. 

Sabemos, Sr. Presidente, que o plano de 
estabilização monetária já está de tal forma 
modificado que não mais poderá atingir os resultados 
previstos na proposta do ilustre Senhor Ministro da 
Fazenda no tocante ao aumento da arrecadação. 

Ficaremos, portanto, num círculo vicioso: o 
funcionalismo público terá a reclassificação, se 
aprovado o plano de estabilização monetária; mas 
como sabemos de antemão, que o plano não poderá 
ser aprovado tal como proposto, não se efetuará a 
reclassificação do funcionalismo público. 

A situação, Sr. Presidente, é – como disse – 
premente para êsses servidores, diante do aumento 
diuturno dos preços. 

Temos, é verdade, órgãos legais, criados para 
realizar a contenção dos preços – a COFAP, as 
COAP, as COMAP. Na realidade, porém, êsses 
órgãos não têm tido ação eficiente, já não digo para 
conseguir a redução no custo de vida, mas ao menos 
para compor a estabilização. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o 
prazer. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – A COFAP – 
a meu ver – só poderia realizar a estabilização do 
custo de vida, se inventasse um meio de adivinhar o 
preço inicial de tôdas as mercadorias; isto é, 
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o cobrado ao intermediário. Se fôr, agora, impor 
preço fixo, concorrerá para a prática de graves 
injustiças. Não há dúvida de que o ideal seria poder 
fixar preços sem prejudicar o vendedor, 
proporcionando-lhe pequeno lucro. O sistema atual 
ou o que se pretende pôr em prática causará 
prejuízos aos comerciantes, que, já agora, são 
obrigados, muitas vêzes a vender a mercadoria por 
preço inferior àquele por que a compraram. É 
necessário estudar bem êsse ponto. Se o Govêrno 
tem possibilidade de verificar qual o custo da 
mercadoria na fonte, está certo que fixe preços 
capazes de baratear a vida e dar pequeno lucro ao 
vendedor. Se não, tudo quanto fizer será arbítrio, que 
poderá causar graves lesões no seio da sociedade. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Sr. Presidente, 
agradeço o aparte com que me honra o nobre 
companheiro de representação, Senador Fernandes 
Távora. 

Devo dizer a S. Ex.ª que o órgão especializado 
para a contenção dos preços, ideado pelo saudoso 
Presidente Getúlio Vargas – a COFAP – recebeu do 
Congresso os elementos legais necessários para não 
sòmente estipular arbitràriamente, a fixação dos 
preços, como para ir à fonte conhecer o custo pelo qual 
as mercadorias chegam ao vendedor estabelecendo, 
então, o tabelamento em base razoável de lucros. 

O que vemos, Sr. Presidente, é o excesso de 
lucro. Falamos em inflação. A maior inflação no 
Brasil é a de preços; é o excesso de lucros 
procurado pelo Comércio e pela Indústria; é o 
excesso de lucro procurado pelas emprêsas de 
transporte, que conseguem aumentar as tabelas sem 
exame acurado das suas escritas. 

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

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Pois não. 
O SR. GILBERTO MARINHO: – Não quis 

interromper antes o brilhante discurso que V. Ex.ª 
está proferindo. Mas desejo, deixar bem claro, tal 
como fiz perante a Comissão de Serviço Público, 
quando da exposição feita pelo Diretor do DASP, 
que não posso concordar com o fato de se 
pretender condicionar o inadiável aumento dos 
vencimentos da numerosa e dedicada classe dos 
servidores civis da Nação à aprovação do Plano de 
Estabilização Monetária. O Govêrno aumentando os 
minguados salários do funcionalismo civil está 
apenas cumprindo uma obrigação impostergável. 
Não é favor algum, é a prestação de um irrecusável 
dever. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Grato ao 
aparte de V. Ex.ª, que reforça a minha opinião. 

Senhor Presidente, foi o próprio Presidente da 
COFAP, em entrevista à Imprensa desta Capital, no 
momento em que assinava o tabelamento das 
utilidades, quem declarou não acreditar na 
providência por ser um incentivo ao mercado negro, 
principalmente porque aquêle órgão não dispõe de 
suficientes elementos de fiscalização para impedir tal 
mercado. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Forçoso é 
reconhecer que, nesse ponto, tem razão. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Vê-se assim, 
Senhor Presidente, que não resultará em benefício 
da população a pretendida limitação dos preços. 
Nada representa porque, embora tabelados, o 
comércio venderá pelo preço que melhor lhe convier. 
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O SR. FERNANDES TÁVORA: – É o 
estabelecimento do câmbio negro, não há dúvida. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Êsse órgão, 
segundo declara o Presidente da COFAP, não 
dispõe de elementos suficientes para a necessária 
fiscalização. 

Sr. Presidente, os preços não aumentaram de 
um mês para cá, como se pretendeu nesse 
movimento de estagnação, tomando por base os 
preços de outubro. Há mais de seis meses, qundo 
se anunciou tencionar o Govêrno elevar o salário 
mínimo e aumentar os vencimentos dos 
funcionários públicos civis e militares, desde êsse 
momento os preços foram majorados, alegando-se 
que o custo da vida seria acrescido também para os 
comerciantes, em virtude do novo nível social do 
salário mínimo. 

Sr. Presidente, o Govêrno, através da 
exposição do Sr. Ministro da Fazenda, afirmou 
necessitar, para conceder o aumento de 
vencimentos do funcionalismo público, das medidas 
legislativas propostas ao Congresso; e, no caso de 
lhe serem negadas essas providências, 
concretizadas na majoração dos Impostos de Renda, 
de sêlo e de consumo seria forçado a emitir papel-
moeda. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Pondero ao nobre orador que falta 
apenas um minuto para término da hora do 
Expediente. 

O SR. MEM DE SÁ (pela ordem): – Sr. 
Presidente requeiro a V. Ex.ª consulte o Plenário 
no sentido de ser concedido ao eminente Senador 
João Villasbôas tempo suficiente, com a 
prorrogação regimental da hora do Expediente, 
para que V. Ex.ª possa concluir seu brilhante 
discurso. 

O SR. PRESIDENTE: – A Casa acaba de 
ouvir o requerimento do nobre Senador Mem de Sá. 

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

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre Senador João 

Villasbôas. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Sr. Presidente, 

gratíssimo sou à Casa – e especialmente ao 
Senador Mem de Sá – por me haverem concedido a 
prorrogação da hora do Expediente, para concluir 
minhas considerações. 

Não me arreceio da alternativa imposta pelo Sr. 
Ministro da Fazenda, de ou aprovarmos o aumento 
dessas três fontes de renda ou obrigá-lo a emitir. 

Quando o Govêrno parou de emitir papel-
moeda? 

Segundo estou informado, no mês de outubro 
emitiu-se cêrca de sete bilhões de cruzeiros. Aliás, 
em minha opinião de pouco conhecedor da matéria 
econômica e financeira, a emissão é dos menores 
fatôres de inflação. 

Em um país como o nosso, onde a relação 
entre o número de habitantes e o montante de papel-
moeda em circulação é inferior a qualquer outra 
nação, não creio venha a situação a agravar-se, em 
virtude da emissão, mais do que através das 
medidas solicitadas pelo Govêrno, na projetada 
estabilização da moeda. O reflexo do aumento dos 
impostos de consumo, e do sêlo, na vida do povo 
brasileiro, é imprevisível. Notadamente em relação 
ao primeiro, é anti-social porque é pago diretamente 
pelo consumidor, em proporção muito maior que a 
taxação feita pelo Govêrno. 

Ainda agora temos o exemplo dos cigarros, 
em que as fábricas ao receberem o aumento  
de vinte, quarenta e cinqüenta centa- 
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vos por carteira, na proporção do seu valor, 
passaram a vender o maço de cigarros de, digamos, 
dez cruzeiros, com um acréscimo de tributação de 
vinte centavos, a doze ou treze cruzeiros, 
arrancando assim, do consumidor, a pretexto do 
aumento do Impôsto de Consumo, mais dois ou três 
cruzeiros por unidade. 

Vê-se, portanto, Sr. Presidente, o efeito anti-
social dêsse impôsto, ao passo que a emissão vem 
pesar muito menos, distribuída por tôda a massa da 
população brasileira, do que o agravamento de tais 
impostos. 

Sr. Presidente, insisto em que o funcionalismo 
público necessita de um amparo desde já, um 
aumento em seus vencimentos. Êsse funcionalismo, 
como ainda há pouco disse aqui, em aparte com que 
me honrou, o nobre Senador Gilberto Marinho, não 
pode ficar aguardando a possibilidade da 
estabilização da moeda ou da concessão das 
medidas para isso pelo Congresso, para ter seus 
vencimentos acrescidos. 

Por isso, Sr. Presidente, minha Bancada 
submete à apreciação desta Casa, emenda 
substitutiva do projeto de reclassificação do 
funcionalismo público, tramitando em uma das 
Comissões do Senado. Apresento tal emenda por 
intermédio da Mesa, pedindo que a faça chegar à 
Comissão onde se encontra o projeto. Estando ela 
assinada por membros da Comissão de Serviço 
Público Civil, onde fui informado encontrar-se o 
projeto, constitucionalmente pode êle ser assim 
emendado. 

Nesta emenda, propomos o seguinte: 
"Substitua-se o projeto pelo seguinte: 
Art. 1º – Até que seja legislada  

pelo Congresso Nacional a reclassificação  
do funcionalismo público civil da 
 

União, terá êste os seus vencimentos acrescidos de 
30%, a partir de 1º de janeiro de 1959". 

É o mínimo, Sr. Presidente, que nossa 
Bancada considera possível dar, como acréscimo 
aos vencimentos atuais do funcionalismo  
público. 

O SR. ARY VIANNA: – Sr. Presidente, peço a 
palavra para explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o  
nobre Senador Ary Vianna, para explicação  
pessoal. 

O SR. ARY VIANNA (para explicação 
pessoal) (lê o seguinte discurso): – Sr.  
Presidente. O nobre Deputado Chagas Freitas, 
diretor de um conceituado vespertino desta  
Capital, há vários dias vem, no artigo que assina 
naquele órgão de nossa imprensa, formulando 
reiterados apelos, no sentido de que se proceda, 
com urgência, no Senado, ao estudo do projeto  
de lei da Câmara, que beneficia os servidores  
pagos pelas verbas globais orçamentárias, 
vulgarmente conhecidos como "Pessoal de  
Obras". 

Os apelos, de que se faz arauto êsse ilustre 
parlamentar, são endereçados, particularmente, à 
Comissão de Serviço Público desta Casa, à qual 
incumbe a apreciação da matéria no que respeita ao 
mérito. 

É de ressaltar todavia, que desde a primeira 
vez em que êsse nobre Deputado invocou os bons 
ofícios da Comissão a que pertenço, já a proposição 
tinha sido por nós relatada, merecendo a aprovação 
unânime de seus membros. 

Certos de que o Deputado Chagas  
Freitas, "doublé" de operoso parlamentar  
e informado jornalista, teria logo conhecimento  
de tal fato, escusamo-nos de qual- 
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quer manifestação explicativa, pelos meios de que 
nos são dados a utilizar. 

Com surprêsa, porém, Sr. Presidente, 
verificamos que o eficiente parlamentar continua a 
ignorar a marcha dêsse projeto no Senado, voltando 
a insistir nos apelos que faz em favor dos servidores 
das verbas globais. 

Sòmente, Sr. Presidente, que, agora,  
excede-se na defesa que patrocina, levantando  
séria suspeição que fere, não apenas ao  
modesto relator da matéria na Comissão de  
Serviço Público, mas, também, aos brios de  
quantos aqui comungam na árdua tarefa  
legislativa. 

São as seguintes, as referências que faz  
o citado parlamentar, na qualidade de jornalistas, 
em seu artigo de hoje, sob o título de "O Govêrno e 
os Servidores das Verbas Globais", e que vale 
salientar: 

"Simultâneamente com essa informação, 
afirma-se ter o Govêrno determinado a paralisação 
do projeto que ora se encontra no Senado, 
concedendo estabilidade aos servidores que 
percebem pelas "verbas globais" que tiverem mais 
de cinco anos de efetivo exercício. 

Não faz ainda muitos dias que daqui lançamos 
um apêlo ao Relator da matéria na Comissão de 
Serviço Público do Monroe, atendendo aos inúmeros 
pedidos que nos chegam de tôdas as repartições 
federais. 

O silêncio entretanto, continua a pesar sôbre  
o caso, como que a confirmar as informações de  
que o Govêrno está para cometer a anunciada 
iniqüidade para com milhares de "barnabés" 
desvalidos". 

Veja, Sr. Presidente, e julguem os 
interessados com quem está a iniqüidade – se na 
pessoa dêste humilde Relator da matéria na 
Comissão de Serviço Público do Senado, que, muito 
antes dos apelos do desavisado jornalista, já 
estudara, elaborara e relatara o assunto na referida 
Comissão ou se na capciosa informação que, 
certamente, recebera o ilustre Deputado, de que se 
estava procrastinando o julgamento da matéria nas 
Comissões do Senado Federal. 

Que seja feita justiça, Sr. Presidente, são os 
nossos fervorosos propósitos. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa acaba de 
receber a emenda há pouco justificada pelo nobre 
Senador João Villasbôas. 

De acôrdo com o Regimento, a apresentação da 
emenda deveria aguardar a vinda do projeto à Mesa. O 
nobre Senador por Mato Grosso entretanto, com o 
intuito de ganhar tempo, enviou-a à Comissão de 
Serviço Público Civil, para vir a Plenário como emenda 
dessa Comissão. As emendas das Comissões, porém, 
devem ser subscritas pelos seus membros. 

A emenda do nobre Senador João Villasbôas 
fica sôbre a mesa aguardando a vinda do projeto. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (pela ordem): – 
Sr. Presidente, a emenda está assinada por um 
membro da Comissão de Serviço Público Civil – o 
eminente Senador Prisco dos Santos. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre Senador 
Prisco dos Santos assinou a emenda apenas para 
fins de apoiamento. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Agradeço o 
esclarecimento, Sr. Presidente. 

Sôbre a mesa ofício do nobre Senador 
Ezechias da Rocha. 
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É lido o seguinte: 
 

Ofício 
 
Senhor Presidente. 
Achando-se ausente desta Capital o Sr. 

Senador Rui Palmeira, solicito se digne V. Ex.ª de 
designar-lhe substituto temporário na Comissão de 
Redação, na forma do disposto no art. 39 § 2º do 
Regimento Interno. 

Atenciosas saudações. – Ezechias da Rocha. 
O SR. PRESIDENTE: – Atendendo à 

solicitação de que trata o ofício lido, designo o nobre 
Senador Daniel Krieger. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI (pela ordem): 
– Senhor Presidente, peço a palavra para explicação 
pessoal. 

SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Freitas Cavalcanti. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI (para 
explicação pessoal): – Senhor Presidente, ainda 
não se extinguiu de todo a ressonância das 
brilhantes palavras que o Ministro Lucas Lopes 
pronunciou, nesta Casa, a respeito do Plano de 
Estabilização Monetária. O ilustre titular da Fazenda, 
como todos sabem, é, realmente, um homem muito 
inteligente, malicioso, e conduz com aquela inata 
sabedoria mineira todos os assuntos afetos a seu 
estudo e exame. 

Conheci-o integrando a Comissão do Vale do 
São Francisco. Ali, o Sr. Lucas Lopes elaborou 
trabalho, considerado clássico, para uma grande e 
vigorosa experiência de planificação regional, no 
sentido do aproveitamento econômico do grande 
vale. 

Mal se extingue o eco das suas  
palavras e recebemos, de Alagoas,  
uma série de mensagens enviadas 
 

por todos os órgãos das classes produtoras do  
meu Estado, exprimindo pronunciamento que, 
necessàriamerte, devo trazer ao conhecimento do 
Senado. 

Faço essa comunicação em explicação 
pessoal, porque, nesta oportunidade, não desejo, 
sequer, apreciar o Plano de Estabilização Monetária. 
Oportunamente, quando, aqui, tivermos de discutir a 
iniciativa governamental, certamente transmitiremos 
nosso pensamento a respeito. Julgo porém, do meu 
dever, dar, desde logo, conhecimento à Casa dos 
cabogramas que recebemos das classes 
.conservadoras de Alagoas, unânimes em solicitar 
exame detido e rigoroso com relação às medidas 
preconizadas pelo Govêrno, sobretudo quanto a 
aumentos de impostos, que virão agravar ainda mais 
as condições de vida, já muito difíceis, do povo 
brasileiro. 

São as seguintes as mensagens que recebi de 
Alagoas: 

Senador Freitas Cavalcanti 
Senado Federal – Rio, D.F. Ponderando  

as conseqüências desastrosas que trará a 
precipitada aprovação do Plano de Estabilização 
Monetária, assim como dos projetos de leis  
que alteram a legislação do Imposto de Renda,  
do Consumo e do Sêlo, a Federação das  
Indústrias de Alagoas, solidária com o ponto de  
vista da Confederação Nacional da Indústria, solicita 
o apoio de V. Ex.ª no sentido de que seja sustada  
a imediata tramitação daquelas proposições, a  
fim de possibilitar estudo mais acurado da matéria. 
Cordiais saudações – a.) Napoleão Barbosa – 
Presidente. 

Senador Freitas Cavalcanti 
Senado Federal – Rio, D.F. 
A Federação do Comércio de Alagoas 

solidária com o pensamento das classes produ- 
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toras, em relação ao Plano de Estabilização 
Monetária e às leis complementares, apela para o 
ilustre Senador no sentido de ser rejeitado o Plano 
Governamental nos têrmos redigidos e enviado a 
êsse Poder, cuja precipitada aprovação será 
desastrosa para o País. 

Cordiais saudações – a) Roberto Castro – 
Presidente. 

Senador Freitas Cavalcanti 
Senado Federal – Rio, D.F. 
Diante da evidente impossibilidade de tempo 

para o exame do Plano de Estabilização Monetária  
e das Leis Complementares dentro do prazo 
estabelecido, a Associação Comercial de Maceió, de 
conformidade com a ponderada opinião da 
Confederação Nacional da Indústria, confia no 
esclarecido espírito de Vossa Excelência, que 
rejeitará a proposição do Poder Executivo. 
Atenciosas saudações. a) Homero Galvão – 
Presidente. 

Senador Freitas Cavalcanti 
Senado Federal – Rio, D.F. 
Compreendendo que a exigüidade do tempo 

torna impossível o estudo do Plano de Estabilização 
Monetária proposto pelo Govêrno, e solidários com o 
pensamento da Confederação Nacional da Indústria, 
encarecemos seu valioso apoio no sentido de ser 
rejeitado o referido Plano, incluindo as leis de 
Impôsto de Sêlo, Renda e Consumo, cuja aprovação 
precipitada será prejudicial à economia do País. 
Cordiais saudações – Humberto Paiva – Presidente 
do Sindicato da Indústria Têxtil. 

Senador Freitas Cavalcanti 
Senado Federal – Rio, D.F. 
Diante da evidente impossibilidade de  

tempo para exame do Plano de Estabilização 
 

Monetária e das Leis Complementares dentro do 
prazo estabelecido, o Sindicato da Indústria de 
Açúcar, de conformidade com a ponderada opinião 
de Confederação Nacional da Indústria, confia no 
esclarecido espírito de Vossa Excelência que 
rejeitará a proposição do Poder Executivo. 

Atenciosas saudações – a) Ruben Loureiro – 
Presidente. 

Senador Freitas Cavalcanti 
Senado Federal – Rio, D.F. 
O Sindicato do Comércio atacadista, apoiando 

o movimento das classes produtoras relativo ao 
Plano de Estabilização Monetária encarece ao ilustre 
Senador apoio no sentido da rejeição do referido 
Plano nos têrmos originários já encaminhado a êsse 
Poder, cuja aprovação, especialmente com 
referência aos dispositivos que alteram os Impostos 
de Consumo, do Sêlo e de Renda, trará 
conseqüências imprevisíveis à economia do País. 
Cordiais saudações – Carlos Breda Filho – 
Presidente. 

Senador Freitas Cavalcanti 
Senado Federal – Rio, D.F. 
Devido à premência de tempo para estudos do 

Plano de Estabilização Monetária e dos projetos de 
leis que alteram a legislação do Impôsto de Renda, 
do Consumo e do Sêlo, o Sindicato da Indústria de 
Panificação confia que o ilustre conterrâneo rejeitará 
aquelas proposições do Poder Executivo a fim de 
melhor apreciação. Saudações. Segismundo 
Cerqueira – Presidente. 

Senador Freitas Cavalcanti 
Senado Federal – Rio, D.F. 
Sociedade Aliança Comercial dos  

Retalhistas, coerente com o pensamento  
das classes produtoras sôbre o Plano de 
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Estabilização Monetária, enviado à aprovação, 
encarece o apoio de Vossa Excelência no sentido  
de ser rejeitado o referido plano, particularmente  
no que respeita às alterações nas Leis do  
Sêlo, Consumo e Renda, cuja aprovação agravará, 
desastrosamente, a conjuntura econômica do  
País. Cordiais saudações. – a) João Mello, 
Presidente. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
requerimento do nobre Senador Daniel Krieger. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 453, DE 1958 

 
Nos têrmos do art. 123, letra "a" do  

Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício 
para o Projeto de Resolução nº 19 de 1958, a  
fim de que figure na Ordem do Dia da sessão 
seguinte. 

Sala das Sessões, em 21-11-58 – Daniel 
Krieger. 

O SR. PRESIDENTE: – O Projeto de 
Resolução nº 19, de 1958, será incluído na Ordem 
do Dia da próxima sessão. 

Há outro requerimento de dispensa de 
interstício. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 454, DE 1958 

 
Nos têrmos do art. 123, letra "a", do 

Regimento Interno, requeiro dispensa  
de interstício para o Projeto de Lei da  
Câmara nº 143-58 (Orçamento) – Anexo  
nº 5 – Poder Judiciário, a fim de 
 

que figure na Ordem do Dia da próxima sessão. 
Sala das Sessões, em 21 de novembro de 

1958 – Daniel Krieger. 
O SR. PRESIDENTE: – De conformidade com 

o voto do Plenário, também o anexo orçamentário do 
Poder Judiciário. 

Sôbre a mesa outro requerimento. 
É lido e aprovado o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 
Nº 455, DE 1958 

 
Requeiro dispensa de publicação para a 

imediata discussão e votação da Redação Final do 
Projeto de Lei da Câmara nº 143, de 1958 
(Orçamento) – Anexo 4 – Subanexo 4.15 – Ministério 
da Fazenda. 

Sala das Sessões, em 21 de novembro de 
1958. – Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a 
Redação Final cuja publicação foi dispensada. 
Consta do Parecer nº 499, anteriormente lido. 

Não havendo quem faça uso da palavra, 
encerro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 

conservar-se sentados. (Pausa). 
Aprovada. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 
Para acompanhar o estudo das emendas do 

Senado, designo o nobre Senador Júlio Leite. (Pausa). 
Vai ser lido outro requerimento. 
É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 456, DE 1958 

 
Requeiro dispensa de publicação  

para a imediata discussão e 
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votação da Redação Final do Projeto de Resolução 
nº 20 de 1958. 

Sala das Sessões, em 21 de novembro de 
1958 – Atíilio Vivacqua. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão  
a Redação Final que consta do Parecer nº 502 já 
lido. 

Nenhum Senhor Senador desejando fazer uso 
da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa). 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a Redação 

Final, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
– Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. (Pausa). 
Dentre os pareceres lidos no Expediente 

constou o de nº 503, relativo à Redação Final  
das emendas do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 88, de 1958, matéria em regime de 
urgência. 

Em discussão a Redação Final. 
Não havendo quem faça uso da palavra, 

encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam a 

Redação Final, queiram conservar-se sentados. 
(Pausa). 

Aprovada. 
Vai à Câmara dos Deputados. 
Designo o nobre Senador Caiado de Castro 

para acompanhar, na Câmara dos Deputados, o 
estudo das emendas do Senado. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 143, de 1958, que estima a Receita e 
 

fixa a Despesa da União para o exercício financeiro 
de 1959 – Anexo nº 4 (Poder Executivo – Subanexo 
nº 4.11 (Superintendência elo plano de Valorização 
Econômica da Região Fronteira Sudoeste do País), 
tendo Parecer nº 494, de 1958, da Comissão de 
Finanças, favorável, com a Emenda que oferece (nº 
1-C). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto e a emenda. (Pausa). 
Não havendo quem faça uso da palavra, 

encerro a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação a emenda. 
Os Senhores Senadores que aprovam a 

emenda, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. 
É a seguinte a emenda aprovada. 
 

EMENDA Nº 1-C 
 
Subanexo 4.11 – Superintentência do Plano 

de Valorização Econômica da Fronteira Sudoeste. 
Verba 3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e 

Social. 
Consignação 3.1.00 – Serviço em Regime 

Especial de Financiamento. 
Subconsignação 3.1.19 – Valorização 

Econômica de Região da Fronteira Sudoeste do País 
(Lei nº 2.976, de 28 de novembro de 1956). 

3.0 – Energia. 
12 – Mato Grosso. 
2) Para ampliação e melhoramentos dos 

serviços de energia elétrica de Corumbá, a cargo do 
Ministério da Agricultura (D.N.P.M.). 

Onde se diz: Cr$ 10.000.000,00. 
Diga-se: 15.000.000,00. 
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3) Para ampliação e melhoramentos dos 
serviços de energia elétrica de Aquidauana, a cargo 
do Ministério da Agricultura (D.N.P.M.). 

Onde se diz: 10.000.000,00. 
Diga-se: 15.000.000,00. 
16 – Paraná. 
Inclua-se: 
3) Para construção de usina hidrelétrica em 

ponto conveniente da fronteira sudoeste do Paraná 
para suprir os Municípios de Barracão, Santo Antônio 
e Capanema – 6.600.000,00. 

4.0 – Transportes e Comunicações. 
4.2. – Transporte rodoviário. 
12 – Mato Grosso. 
5) Rodovia Dourados – Itaporá – Cabeceira do 

Apa a cargo do Ministério da Viação e Obras 
Públicas (D.N.E.R.). 

Onde se diz: 4.000.000,00; 
Diga-se: 10.500.000,00. 
16 – Paraná. 
Inclua-se: 
16) Para construção da rodovia Francisco 

Beltrão e Santo Antônio, Capanema – Pôrto Rio 
Iguaçu Santo-Antônio – 6.000.000,00. 

5) Para prolongamento da Linha Telegráfica 
de Pato Branco e Francisco Beltrão e instalação da 
respectiva agência – Cruzeiros 1.000.000,00. 

22 – Rio Grande do Sul. 
a) Rodovia São Luís de Gonzaga – São Nicolau-

Pirapora – Pôrto Xavier – Pôrto Lucena, a cargo do 
Ministério da Viação e Obras Públicas (D.N.E.R.). 

Onde se diz Cr$ 15.000.000,00. 
Diga-se: 20.000.000,00. 

Inclua-se: 
12) Rodovia BR-14-T Trecho Livramento-

Quaraí, a cargo do Ministério da Viação e Obras 
Públicas (D.N.E.R) – Cr$ 15.000.000,00. 

24 – Santa Catarina. 
3) Rodovia Dionísio Cerqueira – Palma – Sola 

– São Domingos – São Lourenço. 
Onde se diz Cr$ 2.000.000,00. 
Diga-se: 4.000.000,00. 
4.6 – Transporte aéreo. 
22 – Rio Grande do Sul. 
Inclua-se: 
2) Para pavimentação do campo de pouso de 

São Luís Gonzaga Cr$ 10.000.000,00. 
6.0 – Saúde. 
6.1 – Serviços básicos de saneamento e 

urbanismo. 
a) Abastecimento d'água. 
22 – Rio Grande do Sul. 
Inclua-se: 
6) Para o serviço de abastecimento d'água de 

Pôrto Lucena – Cr$ 4.700.000,00. 
24 – Santa Catarina. 
Inclua-se: 
2) Poços, semi-artesianos nas cidades  

de Chapecó, São Carlos, Mondaí, Palmitos,  
Xaxim, Dionísio Cerqueira e Joaçaba – um  
milhão de cruzeiros para cada um – Cr$ 
7.000.000,00. 

6.2 – Assistência Médico-Sanitária. 
a) Hospital e Maternidades. 
24 – Santa Catarina. 
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Para construção do Hospital Beneficente de 
Capinzal – Cr$ 3.000.000,00. 

7.0 – Desenvolvimento Cultural. 
7.1 – Ensino Técnico Profissional. 
16 – Paraná. 
Inclua-se: 
2) Para a Escola Técnico Profissional  

anexa ao Instituto La Salle – Toledo – Cr$ 
500.000,00. 

3) Para a instalação de uma Escola  
de Iniciação Agropecuária e Economia Doméstica 
anexa ao Colégio das Irmãs de Caridade de Pato 
Branco – Cr$ 500.000,00. 

4) Para instalação de uma Escola de Iniciação 
Agropecuária e Economia Doméstica, anexa ao 
Instituto N. S. da Glória de Francisco Beltrão – Cr$ 
500.000,00. 

24 – Santa Catarina. 
Inclua-se: 
1) Escola de Iniciação Agrícola em Chapecó – 

Cr$ 6.000.000,00. 
8.0 – Desenvolvimento da Produção. 
16 – Paraná. 
Inclua-se: 
3) Para instalação de um pôsto veterinário e 

laboratório para produção de vacinas e sôros, em 
particular para a suinocultura, em Pato Branco – Cr$ 
2.000.000,00. 

4) Para instalação de um pôsto veterinário e 
laboratório para produção de vacina e sôros, em 
particular para a suinocultura, em Capanema – Cr$ 
2.000.000,00. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto 
assim emendado. 

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

Está aprovado. 

É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 
Comissão de Finanças para Redação Final. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 143, DE 1958 
 

(Projeto nº 4.180-B, de 1958 na Câmara dos 
Deputados) 

 
Estima a Receita e fixa a Despesa da União 

para o exercício financeiro de 1959. 
Anexo 5 – Poder Judiciário (Publicado em 

Suplemento). 
Votação, em discussão única (com apreciação 

preliminar da constitucionalidade, nos têrmos do art. 
183 do Regimento Interno) do Projeto de Lei da 
Câmara nº 31, de 1958, que regula a situação  
dos servidores civis e militares candidatos a cargos 
eletivos ou diplomados para o exercício de mandato 
legislativo federal, tendo Pareceres das Comissões: 
de Constituição e Justiça: (224, de 1958) –  
pela constitucionalidade, e (434, de 1958) – 
reconsiderando parecer anterior, considera 
inconstitucional o projeto e em conseqüência, tôdas 
as emendas a êle apresentadas; de Serviço Público 
Civil (225, de 1958) – favorável com a emenda que 
oferece, sob nº 1-C; de Segurança Nacional (226, de 
1958) – favorável ao projeto e à Emenda nº 1-C e 
oferecendo as de ns. 2-C e 3-C. 

O SR. PRESIDENTE: – Êste projeto, no início 
da sua tramitação, recebeu pronunciamento 
favorável das Comissões a que fôra distribuído, 
inclusive a de Constituição e Justiça, quanto à 
constitucionalidade. 

Vindo a Plenário, teve a discussão encerrada 
e voltou à apreciação das mesmas Comissões, em 
virtude de emendas. 
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Ao recebê-lo pela segunda vez, para se 
manifestar sôbre as emendas, a Comissão de 
Constituição e Justiça houve por bem reexaminar o 
próprio projeto, tendo, em conseqüência dêsse 
reexame, resolvido reconsiderar o seu 
pronunciamento anterior, para considerar 
inconstitucional a proposição. 

Dispõe o Regimento, no seu art. 133: 
"Nos casos em que couber o pronunciamento 

da Comissão de Constituição e Justiça, a proposição 
virá ao Plenário com o respectivo parecer sempre 
que a conclusão fôr pela inconstitucionalidade e 
sòmente depois dessa votação poderá ser distribuída 
a outras Comissões". 

Em obediência a êsse dispositivo, deixou a 
materia, de prosseguir na sua tramitação pelas 
Comissões, vindo a Plenário a fim de que a Casa se 
manifeste sôbre a argüição de inconstitucionalidade, 
feita pela Comissão de Constituição e Justiça. 

A Mesa, pois, submeterá à Casa essa preliminar. 
Se o Senado considerar inconstitucional o 

projeto, estará êle desde logo fulminado, sendo 
encaminhado, ao Arquivo. 

Se, porém, não concordar com a impugnação 
da Comissão de Constituição e Justiça, retomará êle 
o seu curso, indo às Comissões de Serviço Público 
Civil e de Segurança Nacional a fim de receber 
pareceres sôbre as emendas de Plenário. 

Em discussão, pois, a preliminar. 
O SR. DANIEL KRIEGER (*): – Sr. Presidente, 

Senhores Senadores, o projeto de lei submetido  
à discussão do Senado, com a preliminar prejudicial 
da inconstitucionalidade, abarca três realidades: 
primeira, a do funcionário público que, aspirando  
ao exercício da vida pública no seu próprio in- 
 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

terêsse, precisa ser afastado do Serviço Público; 
segunda, a do funcionário público que, pela  
natureza das funções que exerce, em defesa  
da moralidade administrativa, da lisura eleitoral e  
do próprio corpo eleitoral, precisa também  
ser afastado das suas funções; e terceira, a do 
candidato que, eleito Senador ou Deputado Federal, 
precisa, em face de dispositivo expresso da 
Constituição, abandonar a função que vinha 
exercendo em autarquia ou nas Fôrças Armadas, 
porquanto a situação dos funcionários civis já está 
resolvida pelo Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis da União. 

O parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça, da lavra do eminente e culto Senador 
Argemiro de Figueiredo... 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Grato 
a Vossa Excelência. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Refere-se 
apenas a uma dessas situações à segunda. 

Entende S. Ex.ª, e tôda a Comissão, que  
o afastamento do servidor público representa  
uma restrição aos direitos políticos. Tratando-se 
de exceção à regra geral da elegibilidade,  
que não se compreende entre aquelas 
enumeradas pela Constituição, sustenta Sua 
Excelência, com o apoio de inúmeros tratadistas, 
que qualquer restrição nesse sentido importa 
violação da Carta Magna, porque atenta contra  
a amplitude dos direitos políticos, assim 
denominados pelos nossos autores, e designados 
por Jellineck, como direitos públicos subjetivos 
ou, ainda, definido por Hauriot, como direitos 
cívicos. 

Com o devido respeito, com tôda vênia, com a 
mais alta consideração que tenho pelo Relator e pela 
opinião da Comissão de Constituição e Justiça,  
não posso concordar com a tese sustentada. Em 
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teoria, está certo; não é possível restringir os direitos 
cívicos do cidadão. A lei, entretanto, não procura 
restringi-los; ao invés assegura-os, amplia-os, dá-
lhes maior maleabilidade e segurança, favorecendo 
mesmo o seu exercício. 

Se não, vejamos: vou discutir inicialmente a 
parte contra a qual foi argüida a eiva de 
inconstitucionalidade. 

O Estatuto dos Funcionários Públicos, no art. 
251, estatui: 

"O funcionário candidato a cargo eletivo na 
localidade em que desempenhe sua função, desde 
que exerça encargo de chefia, direção, fiscalização 
ou arrecadação, será afastado, sem vencimentos, a 
partir da data em que fôr feita sua inscrição perante a 
Justiça Eleitoral até o dia seguinte ao pleito". 

Sr. Presidente, êsse dispositivo tem sido 
aceito pela Justiça Eleitoral e, sôbre sua 
inconstitucionalidade, nada foi articulado até a 
presente data. 

O projeto em aprêço, no art. 2º assim estatui: 
"O militar que exercer comando, bem como o 

funcionário ou empregado referidos no artigo 
precedente que exercer cargo de chefia, direção, 
fiscalização, ou arrecadação, serão afastados de 
suas funções sem perda de sôldo, vencimento ou 
remuneração, desde a data em que forem 
registrados até ao dia seguinte ao pleito". 

A disposição do Estatuto dos Funcionários 
Públicos é muito drástica porque lhe nega os 
vencimentos já incorporados ao seu patrimônio, o 
que representa, indiscutìvelmente, uma restrição  
que Guimarães Menegale declara indireta (quando 
não se paga). Os juristas Guimarães Menegale e 
 

Themistocles Cavalcanti afirmam, de maneira 
categórica, sem tergiversações, que a única dúvida 
sôbre a constitucionalidade dêsse dispositivo reside, 
precisamente, no afastamento dos funcionários, sem 
vencimentos. 

O SR. MEM DE SÁ: – Nem isso aceito. 
O SR. DANIEL KRIEGER: – Estou discutindo 

pràticamente; realìsticamente; também não penso 
assim e vou dar posteriormente expressivo exemplo 
a Vossa Excelência. 

"Aí deparamos um caso de inelegibilidade 
imposta por coação. Ou o funcionário não se 
candidata ou perde os vencimentos. Ora, 
aquiesçamos na conveniência do seu afastamento 
durante a campanha; mas que se afaste em licença 
especial, sem prejuízo daqueles. Fora daí, fere-se a 
Constituição na figura dos direitos políticos dos 
funcionários. 
(Guimarães Menegale)". 

Admite êle, portanto, o afastamento; não 
admite apenas a perda dos vencimentos. Desde que 
se afaste com os vencimentos, não será ferido o 
dispositivo constitucional. 

No mesmo sentido, manifesta-se o eminente 
constitucionalista Themistocles Cavalcanti, quando 
diz, comentando o art. 251: 

"Temos, entretanto, dúvidas quanto à 
constitucionalidade da medida, com perda de 
vencimentos, porque importa em limitação ao uso de 
um direito, qual o de participar de pleito eleitoral 
como candidato". 

O projeto em aprêço, no art. 2º, corrige uma 
situação existente, porque, se dúvida existe  
quanto à constitucionalidade do art. 251, do 
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Estatuto dos Funcionários Públicos Civis, porque 
priva o funcionário de seus vencimentos, dúvida  
não pode existir quanto ao art. 2º, do projeto  
que confere ao funcionário afastado em  
defesa da moralidade administrativa e da lisura do 
pleito os vencimentos incorporados ao seu 
patrimônio. 

O SR. NEM DE SÁ: – Permite V. Ex.ª um 
aparte? 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Pois não. 
O SR. MEM DE SÁ: – Creio que o raciocínio 

de V. Ex.ª é, perfeito, até demais. Dá-se a êsse 
candidato mais do que aos outros. Pagam-se-lhe os 
vencimentos e dá-se-lhe tempo para dedicar-se à 
campanha. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Antes de 
continuar meu trabalho, desejo dar a V. Ex.ª meu 
ponto de vista. A doutrina de que não é possível 
estender os casos de inegibilidade estabelecidos 
pela Constituição, no direito brasileiro, na prática e 
perante o Tribunal Eleitoral, tem sofrido modificação. 
Haja vista o dispositivo da Lei Eleitoral que diz que 
ninguém pode ser candidato a cargo eletivo sem ser 
registrado por partido político ou por aliança de 
partidos. E onde está essa restrição, na Constituição 
Federal? Ela ali não existe; mas não pode a 
Constituição ser interpretada, apenas, através de um 
dispositivo. A Constituição é um conjunto; a 
Constituição é uma série de artigos; a Constituição é 
um sistema e, sobretudo, deve ser uma síntese de 
princípios. Portanto, jamais se pode invocar, em 
nome da Carta Magna, uma situação que não 
corresponda, efetivamente, às exigências do regime 
democrático. 

Se fôssemos admitir que o Poder Público não 
pode afastar funcionário, pagando-lhe os ven- 
 

cimentos e contando-lhe o tempo de serviço, sem 
ocasionar-lhe o mínimo prejuízo, admitiríamos, 
igualmente, que a Constituição admitia e facilitava a 
coação, porque é evidente que o propósito do 
funcionário de permanecer no pôsto, afastado do qual 
não lhe ocorreria qualquer prejuízo, encerrava o ânimo 
de usar do cargo em proveito eleitoral próprio. Ora, 
fazer coação eleitoral é crime eleitoral; promover 
corrupção eleitoral é crime comum. A prova evidente de 
que não se trata de inelegibilidade emerge, do texto da 
lei, pôsto que o afastamento do funcionário só se 
verifica depois do registro de sua candidatura. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não tenho 
dúvida alguma de que o projeto, nesta parte, é 
perfeita-te constitucional; e seria mesmo grave êrro 
de ordem prática se o rejeitássemos pela preliminar 
da inconstitucionalidade. Se assim procedêssemos 
ficaria em vigor o art. 251 do Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis da União, que determina 
o afastamento do funcionário, sem indenização de 
espécie alguma. 

O art. 1º projeto, Sr. Presidente, é uma 
faculdade que se outorga ao funcionário que deseja 
fazer a sua campanha eleitoral. Não está êle 
obrigado a usá-la. Se, no entanto, quiser estilizá-la, a 
lei retira as restrições de ordem geral que para essa 
natureza de licenças estatui, como seja ser o 
funcionário efetivo, ter êle tempo de serviço, não 
prejudicar ao Estado o seu afastamento. 

Estabeleceu ainda a lei que basta seja êle 
indicado candidato por um partido devidamente 
registrado. Dêsse momento em diante pode êle 
exercer a sua atividade política e fazer propaganda 
da sua candidatura.  

Não creio que se possa atribuir a êsse 
dispositivo qualquer Iaivo de inconstitucionalidade. 
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O SR. NOVAES FILHO: – Muito bem! 
O SR. DANIEL KRIEGER: – O art. 3º, Sr. 

Presidente, trata da situação dos eleitos que não 
podem, depois do diploma, retornar ao cargo que 
exerciam anteriormente. 

Creio que também não é inconstitucional êsse 
artigo do projeto. 

Entendo, porém, que não é a melhor solução. A 
melhor solução está no Regimento Interno do Senado, 
quando determina que se pague a todo Senador, 
depois de diplomado, a parte fixa dos subsídios. 

A objeção levantada contra êsse dispositivo é 
totalmente improcedente, porquanto a Constituição 
estabelece que o parlamentar não pode praticar 
certos atos, durante êsse tempo. Uma vez estipulada 
a obrigação de não fazer exigência, o dever de 
ressarcir deve ser paralelo desta, decorrer o direito 
de ressarcimento. 

O argumento usado, de que isso seria um 
prolongamento do mandato, não tem o menor amparo 
legal, porque, então, o prolongamento do mandato 
estaria efetivado pelas imunidades concedidas desde a 
expedição do diploma. Se são concedidas imunidades 
desde a expedição do diploma, se são estabelecidas 
obrigações ao Senador ou ao Deputado eleito, 
também, necessàriamente, não só se pode mas se 
deve ressarci-lo dos prejuízos advindos da restrição 
imposta às suas atividades. 

Sr. Presidente, não vejo inconstitucionalidade 
alguma nesse dispositivo. Creio que a sua 
disciplinação é incompleta, porque contempla 
apenas aos Senadores ou Deputados que  
exerciam, anteriormente à eleição, funções  
públicas. Não fere, entretanto, o nosso ver,  
qualquer princípio constitucional. Julguei-me por  
isso no dever de debater o assunto, porque,  
projeto de tanta relevância, da auto- 
 

ria do eminente Deputado Prado Kelly, que o revestiu 
das galas de projeto complementar da Constituição, 
não pode ser rejeitado pelo Senado da República, 
sem um exame detido, cuidadoso, porquanto, do 
contrário, estaremos dificultando a livre iniciativa da 
outra Casa do Congresso. 

Foram estas as explicações, Senhor 
Presidente, que me senti no dever de dar. Declaro 
que se trata de matéria estritamente jurídica. 
Possivelmente, laboro em êrro, pois estou em 
minoria dentro da Comissão de Constituição e 
Justiça. Não tenho veleidade de fazer prevalecer 
meu ponto de vista; desejava, apenas, expô-lo, com 
o objetivo de esclarecer, porque reputo de meu 
dever, e, mercê de Deus, sempre cumpro os meus 
deveres. (Muito bem; muito bem. Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO (*): – Sr. 

Presidente, confesso meu constrangimento em 
divergir da opinião de um colega a quem me 
prendem vínculos de sincera amizade e profunda 
admiração. 

Fui o relator do parecer vitorioso na Comissão 
de Constituição e Justiça e, não só pelo dever que 
tenho, para comigo mesmo, de manter meus 
argumentos, como pela responsabilidade maior de 
justificar o ponto de vista dos companheiros que 
comigo acordaram, passo a analisar, serenamente, o 
assunto. 

Aproveito, de inicio, a oportunidade para 
declarar ao meu brilhante colega, representante  
do Rio Grande do Sul, o nobre Senador  
Daniel Krieger, que não o aparteei, durante a 
magnífica exposição que acaba de fazer, para 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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não perturbar seu raciocínio; e, mais ainda, pela 
curiosidade de conhecer sua argumentação. 

Peço, entretanto, a S. Ex.ª que me aparteie, 
quando se fizer necessário, porque meu 
pensamento, como o de S. Ex.ª, outro não é senão 
levar o Senado da República a uma decisão justa, a 
uma votação razoável, no momento em que estamos 
discutindo, na verdade, uma questão de relevante 
importância, qual seja a de considerar uma 
proposição, um projeto de lei, constitucional ou 
inconstitucional. 

Sr. Presidente, para melhor análise do caso, 
devo antes procurar desfazer, combinando embora 
com o ponto, de vista do nobre Senador Daniel 
Krieger, qualquer má impressão que possa resultar 
do meu parecer, na área que diz respeito à lisura dos 
pleitos e à mo ralidade das eleições. 

Dir-se-á que o fato de um funcionário público 
permanecer no exercício do cargo, ou na direção de 
uma repartição que lhe foi entregue por seus 
superiores, sendo candidato a pôsto eletivo, significa 
na verdade atentar contra a moralidade do pleito, 
pela possibilidade que tem êsse funcionário de atuar 
junto ao eleitorado para com o poder do cargo, mais 
fàcilmente eleger-se. 

Não discutirei êsse ponto. Consideremos que, 
na verdade, existem muitas dessas irregularidades 
ou dessas falhas que a Constituição não prevê. No 
caso, parecem-me das mais simples as falhas, 
parque todos os funcionários a que se refere o 
projeto são funcionários que têm superiores 
hierárquicos e há, naturalmente, a presunção de que, 
pela hierarquia administrativa, não devam ou não 
possam afastar-se do fiel cumprimento dos seus 
deveres. 

Há, pois, casos mais delicados, Sr. Presidente, 
que ao meu ver, combinando com. o ponto de vista 
 

do nobre Senador Daniel Krieger, teriam de ser 
objeto de um cuidado especial por parte do 
Congresso Brasileiro. 

Vê-se, por exemplo, um prefeito em pleno 
exercício do cargo candidatar-se a Deputado 
Federal, mesmo a Deputado Estadual, o poder 
receber a votação de todos os seus governados, 
quando, na verdade, há uma presunção legítima de 
que êle influi nos resultados do pleito, usando a 
autoridade peculiar ao seu mandato. 

Como membro da Comissão de Constituição e 
Justiça, não olhei êsse aspecto; admito mesmo que 
tenha escapado ao legislador constitucional a 
previsão de todos êsses detalhes. Uma obra 
constitucional, na verdade, nunca pode descer a 
êsse espírito de casuismo, para regular todos os 
casos, embora aquêles nos pareçam, como o que 
estou citando, mais importante à boa ordem, à boa 
marcha, ao bom funcionamento do regime. 

O SR. NOVAES FILHO: – Positivamente 
escapou. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Sr. 
Presidente, a questão deve ser esclarecida com 
calma, com raciocínio, e não pela interpretação de 
texto isolado da Constituição dá República: A 
Constituição é um conjunto de leis, de princípios, de 
textos particulares, razão por que não podemos 
interpretar isoladamente um determinado texto, 
sobretudo nesta parte em que ferimos a medula, em 
que tratamos de matéria estrutural do regime, matéria 
de direito político, que diz respeito à organização e ao 
funcionamento dos poderes do Estado; que se 
relaciona com deveres e direitos do cidadão; que 
condiz com o direito de eleger e de ser eleito. 

A matéria reveste-se de importância capital. 
Dizia eu, Sr. Presidente, que para  

chegarmos à conclusão no ponto de 
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vista controvertido devemos partir inicialmente de 
algumas preliminares. 

Que se chama Direito Político? 
É a preliminar indispensável. Se o Senado da 

República chegar a convencer-se de que se trata, na 
verdade, de um direito político, não pode tomar outra 
deliberação senão a de manter o parecer vitorioso da 
Comissão de Constituição e Justiça, julgando 
inconstitucional o projeto de lei em causa. 

Que se chama Direito Político? 
Não quero deter-me, Sr. Presidente, na 

apreciação filosófica do assunto; não quero examinar 
aquilo a que chamamos Direito Político no sentido 
lato, no sentido amplo, ou seja, êsse conjunto de 
princípios que regulam a organização, a disposição, 
e o funcionamento dos poderes políticos do Estado. 

No caso, vamos examinar o que é Direito 
Político no sentido restrito, para chegarmos à nossa 
conclusão. 

Que dizem os mestres sôbre o assunto? A que 
chamam êles Direito Político? 

Sr. Presidente, os direitos políticos do cidadão 
resumem-se nisso: o direito de eleger e o direito de ser 
eleito; o direito de sufragar o nome de qualquer 
candidato a posto eletivo e o direito de receber 
sufrágios. Êsses direitos políticos, pela importância que 
representam na Constituição de todos os povos, são 
explícitos sobretudo nas Constituições democráticas 
como a nossa. São claros, são precisos, nos textos 
constitucionais; não são, absolutamente, susceptíveis 
de alterações, a não ser pelos processos exatos 
preestabelecido nas reformas constitucionais. 

Estamos, porém, em face de lei ordinária que, a 
meu ver, fere frontalmente dispositivo constitucional, por 
isso que a lei ordinária entrou na área do que se chama 
 

direito político; naquilo que diz respeito ao direito de 
eleger e ao direito de ser eleito. 

Sr. Presidente, a Constituição da República 
chamou a si, por ser matéria estrutural do regime, a 
função, a incumbência de dizer explicitamente  
quais os direitos que tem o cidadão para se eleger, 
para votar e para ser votado, enfim, os direitos 
políticos estão explícitos na Constituição da 
República. 

O Art. 138, base, fundamento para tôdas as 
Constituições estaduais, declara: 

"São inelegíveis os inalistáveis e os 
mencionados no parágrafo único do art. 132". 

No art. 132, a Constituição declara quais os 
que se podem alistar e o que é necessário para que 
o cidadão possa exercer o seu direito político de 
eleger ou ser eleito. 

Diz o art. 132: 
"Não podem alistar-se eleitores:" 
Quer dizer não pode ser cidadão, não pode 

tomar parte na vida ativa política do Estado. 
"I – os analfabetos; 
II – os que não saibam exprimir-se na língua 

nacional; 
III – os que estejam privados, temporária ou 

definitiva-mente, dos direitos públicos. 
Parágrafo único. Também não podem alistar-

se eleitores as praças de pré, salvo os aspirantes  
a oficial, os suboficiais, os subtenentes, os sargentos 
e os alunos das escolas militares de ensino 
superior". 

Segue-se, Sr. Presidente, que todo  
cidadão que estiver dentro dessas restrições 
expressas na Constituição da República,  
habilitado a votar dentro dêsses princi- 
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pios, é capacitado para exercer a sua atividade 
política; pode votar e ser votado. 

Complementando a regra, há o disposto no 
art. nº 130, a saber: 

"São inelegíveis os inalistáveis... 
A êsses referi-me há pouco, lendo o 

dispositivo da Constituição. 
... "e os mencionados no parágrafo único do 

art. 132". 
Sr. Presidente, êsse é o princípio geral 

dominante e significa a base para o exercício do 
direito político; fora, daí, conquistado êsse direito, 
habilitado o cidadão, estando nas condições que lhe 
permitam o exercício do direito de eleger e de ser 
eleito, fora daí, não há possibilidade, em lei ordinária, 
estabelecer-se qualquer restrição. Não é possível 
estabelecer restrição àquilo que constitui matéria 
estrutural do regime, matéria substancial. Direito 
político do cidadão. Senhor Presidente, não pode ser 
alterado por lei ordinária. 

Sôbre o exercício dêsse direito, há outro 
dispositivo bem claro. Uma vez investido do seu título 
de eleitor, uma vez habilitado para votar, é 
inquestionável, é indiscutível que o cidadão na plena 
posse dos seus direitos políticos, só nas exceções, nos 
casos previstos expressamente pela Constituição 
poderá sofrer a perda ou supressão dêsse direito. 

A Constituição é clara, garantindo ao cidadão 
a faculdade de exercer seus direitos políticos, no art. 
135, quando declara: 

"Só se suspendem ou perdem os direitos 
políticos nos casos dêste artigo. 

§ 1º – Suspendem-se: 
I – Por incapacidade absoluta; 
II – por condenação criminal enquanto 

durarem os seus efeitos. 
§ 2º – Perdem-se: 

I – nos casos estabelecidos no art. 130; 
II – pela recusa prevista no art. 141, § 8º; 
III – pela aceitação de título nobiliário ou 

condecoração estrangeira que importe restrição de 
direito ou dever perante o Estado". 

Nessas condições, o cidadão em plena 
capacidade para votar e ser votado, alistada eleitor, 
não poderá sofrer qualquer restrição, a não ser a 
prevista no texto constitucional. 

Agora, Sr. Presidente, por que considerei 
inconstitucional a proposição em causa? Desde o 
seu primeiro artigo até, o último, dispõe ela sôbre 
matéria eleitoral. 

Referiu-se o nobre Senador Daniel  
Krieger, meu grande amigo, cuja cultura admiro,  
a dispositivo constante do Estatuto dos  
Funcionários Públicos, que obriga o funcionário 
público a deixar o exercício da função para poder 
candidatar-se. 

Sr. Presidente, é lei ordinária; não irei 
argumentar com ela porque a considero, como o 
projeto, violação frontal ao direito político do  
cidadão. 

Vamos, porém, à frente, examinando, como 
disse, o projeto que, desde o primeiro ao último 
artigo pretende – êsse o seu objetivo – afastar o 
funcionário público do seu cargo, para que possa 
receber o sufrágio dos cidadãos. É, portanto, matéria 
atinente ao direito político. Do primeiro ao último 
artigo, o projeto afasta o funcionário público do 
exercício de sua função, percebendo ou não 
vencimentos, para que êle possa candidatar-se. Não 
é possível negar-se o caráter político, o caráter  
de violação de norma constitucional, não é  
possível negar-se que a área em que está 
encerrado, em que está encartado êsse projeto é a 
do direito político. 
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– Qual o espírito, que significa, que quer dizer 
o projeto? 

Quer que o cidadão, pelo motivo de se 
candidatar, se afaste da função pública. É, 
inquestionàvelmente, uma restrição que se 
estabelece a determinada classe. O funcionário 
público é obrigado pelo projeto – êsse o seu espírito 
– a afastar-se de sua função para que possa exercer 
o seu direito político. 

Sr. Presidente, dir-se-á, para ajudar a 
argumentação de meu grande colega Daniel Krieger, 
que o dispositivo visando à moralidade do pleito, 
afasta o funcionário de sua função. Não o impede de 
votar, não o impede de ser votado, não o impede de 
ser eleito. 

No entanto, incostestàvelmente, ninguém pode 
desarticular uma situação da outra. O que a lei quer é 
que o funcionário público por fôrça, pela circunstância 
de candidatar-se a um pôsto eletivo, se afaste do 
exercício do cargo. É uma restrição imposta a uma 
classe de cidadãos que não encontra apoio na 
Constituição e, muito menos, nos princípios gerais que 
regem ou que estruturam o regulamento do pleito. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Com 
prazer. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Na Inglaterra, 
êsse preceito é de moralidade. Não está inscrito, 
mas não há funcionário que dispute sem afastar-se 
do cargo. Na França, são colocados incontinenti em 
disponibilidade. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Coloquei-me ao lado de V. Ex.ª, quando  
discuti o assunto. Cheguei a exemplificar com  
o caso dos Prefeitos, que podem ser votados  
para Deputados Estaduais em pleno exercício  
da função; mas como membro da Comis- 
 

são de Constituição e Justiça, cabia-me  
examinar exatamente êste ponto: não podemos,  
em hipótese alguma, estabelecer restrições a um 
direito político fora dos casos explícitos na 
Constituição da República, quando a Constituição  
é expressa e declara que os direitos políticos  
não se suspendem, nem se perdem, a não ser nos 
casos previstos por ela. É matéria estrutural do 
regime. 

Pediria a atenção do meu nobre colega Daniel 
Krieger para outro ponto. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Pois 
não. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Não julgo seja 
matéria estrutural do regime; parece-me apenas 
preceituação sôbre condições de exercício da vida 
política. O projeto procura regular as condições, o 
que julgo razoável. Veja V. Ex.ª que, atualmente, no 
regime eleitoral brasileiro, temos Governadores 
disputando cargos de Deputado, Prefeitos 
disputando cargos executivos ou legislativos; ainda 
governadores disputando cargos de Senador; enfim, 
temos o uso da máquina administrativa, em 
detrimento da pureza do regime. Não vejo em  
que haja qualquer restrição a que um funcionário 
público, para ser candidato, deva afastar-se  
do exercício da sua função. É apenas no  
benefício do exercício livre do direito de voto. O 
projeto procura criar condições para o exercício 
dêsse direito; mas, de fato, não estabelece 
inelegibilidade alguma. Não perde o cidadão  
sua condição de funcionário, pode ser candidato,  
votar e ser votado, tem computado seu tempo  
de serviço, seja para aposentadoria, seja  
para promoção, aproveita-se de todos os  
aumentos de vencimentos que hou- 
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ver, no período de seu afastamento; enfim, mantém 
puros todos os direitos políticos. 

Proíbe-se, tão só, que o funcionário, ao 
candidatar-se, exerça o cargo, exatamente para evitar 
a prepotência, a coação e a corrupção eleitoral, ao 
mesmo tempo que se garante a pureza do regime. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Nobre 
Senador Moura Andrade, V. Ex.ª sabe da profunda 
admiração que tenho pela sua cultura, por seu 
espírito de jurista e por suas grandes qualidades de 
parlamentar. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Muito obrigado 
a Vossa Excelência. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Posso 
mesmo dizer que entro neste diálogo com certa 
timidez. V. Ex.ª, porém, há de permitir-me salientar 
que a matéria não comporta divagações maiores 
nem aquilo que – e o digo sem intenção de melindrá-
lo – se poderia chamar de sofisma. 

Temos, primeiramente, de considerar se a 
matéria em causa é ou não de Direito Político; se é, 
é estrutural do regime; se não, pode ser regulada por 
lei ordinária. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Estou de acôrdo 
com a premissa de Vossa Excelência, que é perfeita; 
apenas não entendo que se trate de Direito Político. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – A 
premissa é esta: se há dispositivo, em lei ordinária, 
que determina, o afastamento do funcionário do 
cargo, para pleitear qualquer pasto eletivo, se perde 
ou não seus vencimentos, estamos, 
incontestàvelmente, estabelecendo restrição quando 
a lei não permite outras senão as explicitamente 
estabelecidas na Constituição. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Não estamos 
estabelecendo restrição; mas contenção ao arbítrio e 
à corrupção. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permita-me divergir de V. Ex.ª. Não 
estabeleceríamos restrição se, como acontece com 
qualquer cidadão, o funcionário público pudesse, 
livremente, no exercício do seu cargo, pleitear um 
pôsto eletivo; se não fôsse compelido por dispositivo 
de lei ordinária, a deixar o cargo para candidatar-se. 

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

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Com 
prazer.  

O SR. MEM DE SÁ: – Conceitua o nobre 
orador perfeitamente o que sejam direitos políticos. 
No caso, porém, não há a mínima lesão a direitos 
funcionais. Estabelece-se que o candidato, também 
funcionário, sofra uma restrição. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Restrição; é o têrmo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não, quanto a direitos 
políticos, mas quanto a direitos funcionais. O 
funcionário é afastado do exercício do cargo, porém, 
sem qualquer lesão aos direitos políticos; mas no 
caso – repito – trata-se Cinicamente de situação 
funcional. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Volto, 
Sr. Presidente, à minha preliminar: de que o cidadão, 
habilitado a votar e a ser votado, não pode sofrer 
quaisquer restrições. 

O SR. MEM DE SÁ: – De direitos políticos. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Não 

pode sofrer quaisquer restrições no seu direito de 
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votar e ser votado, a não ser naquilo que a 
Constituição da República determina. 

O SR. MEM DE SÁ: – Claro! 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – No 

caso, Sr. Presidente, o que se observa, porém? Que 
uma lei ordinária determina deixe o funcionário o seu 
pôsto, perdendo ou não os vencimentos, para 
candidatar-se, enquanto outros cidadãos, que 
constituem outras classes, não sofrem embargos de 
nenhuma espécie no exercício do direito de votarem 
e serem votados. 

O SR. MEM DE SÁ: – Também não o sofrem, 
os funcionários. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Vamos ao ponto, Sr. Presidente, que reputo de 
máxima importância, no caso. 

Um dos artigos do projeto – o segundo – 
obriga o funcionário a deixar o pôsto para que possa 
candidatar-se ao dispor: 

Art. 2º – O militar, que exercer comando,  
bem como o funcionário ou o empregado  
referidos no artigo precedente que, exercer  
cargo de chefia, direção, fiscalização ou arrecadação 
serão afastados de suas funções sem perda  
de sôldo, vencimento ou remuneração, desde a  
data em que foram registrados até ao dia seguinte  
ao pleito. 

A lei ordinária obriga que o cidadão para se 
candidatar deixe o pôsto; é compelido a deixar o 
cargo que exerce. 

Pergunto, Sr. Presidente: é possível 
estabelecer restrição dessa natureza quando a 
Constituição declara expressamente que os direitos 
políticos não se perdem nem se suspendem por 
motivo algum, a não ser os explícitos na Carta 
Magna? 

O SR. MEM DE SÁ: – O direito político não é 
atingido na mínima parte. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Não 
está explícito. Ou estou com a inteligência 
perturbada ou V. Exas. querem conduzir-me ao rumo 
da divagação. 

O SR. MEM DE SÁ: – Verifico que assim 
como Homero, também Vossa Excelência teve um. 
cochilo. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Discute-se inicialmente, se essa limitação é da área 
do direito político. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não é. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – A lei 

exige que determinado cidadão para se candidatar, 
deixe o pôsto. Se isso não é direito político, Sr. 
Presidente, não sei o que possa ser. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Dá V. Ex.ª 
licença para um aparte. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Pois 
não. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Considero V. 
Ex.ª uma das mais altas figuras de jurista nesta. 
Casa. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Agradeço a gentileza. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Respeito 
imenso suas opiniões pois ao tempo em que 
pertencia V. Ex.ª à Comissão de Constituição e 
Justiça fui testemunha de como é profundo e seguro. 
em direito público. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Agradeço a Vossa Excelência.  

O SR. MOURA ANDRADE: – Veja no  
entanto o nobre colega: o Comandante de  
uma guarnição militar, candidato a Deputado ou a 
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Governador, no exercício pleno do comando, tem 
tôda a Fôrça à sua disposição a quem incumbe, 
muitas vezes, ao ser requisitado pelo Tribunal 
Regional Eleitoral, fiscalizar as eleições. Na disputa 
com outros candidatos, sem essas prerrogativas, não 
implica tal fato na restrição do direito político dos 
mais cidadãos? Me pode prender, ameaçar; é êle 
que vai ser chamado para manter a ordem, no 
período das eleições: é êle que terá a 
responsabilidade do transporte das urnas. Como é 
possível permitamos a pessoas com essas 
prerrogativas as mesmas condições? Veja V. Ex.ª 
como é perigosa a tese que sustenta. Se vamos 
respeitar direitos políticos, vamos respeitar antes de 
mais nada, a declaração constitucional de que todos 
são iguais perante a lei; e não há maior igualdade do 
que colocar todos no mesmo nível para disputa dos 
cargos eletivos. Na expressão da Democracia, na 
constituição do Parlamento ou na eleição dos Chefes 
do Executivo, devemos procurar a verdade 
democrática respeitando o princípio constitucional da 
igualdade perante a Lei Eleitoral. O que existe, 
atualmente, é uma profunda desigualdade. Mantida a 
situação atual em que aquêle que detém o Poder 
Executivo pode candidatar-se usando tôdas as 
fôrças econômicas, tôdas as fôrças da coação, tôdas 
as fôrças da corrupção e da violência daquele Poder, 
teremos sempre uma mentira eleitoral no Brasil. 
Nosso País não sairá da situação em que está, do 
círculo vicioso em que se acha; das aflições que está 
sofrendo; dos temores que o dominam. 
Continuaremos sempre discutindo a respeito de 
patentes militares; e jamais realizaremos a verdade 
democrática civil dentro do País; e jamais poderemos 
ter as Fôrças Armadas para o cumprimento exato do 
dispositivo constitucional, dentro da hieraquia e da dis- 
 

ciplina, mantendo e defendendo os princípios da 
República, da Federação e do regime democrático. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Agradeço o aparte de Vossa Excelência, que posso 
dividir em duas partes. A primeira, nobre Senador 
Moura Andrade, diz respeito a matéria já superada 
em nossa discussão. 

Estou de pleno acôrdo em que, em face dos 
males reconhecidos em nossa experiência eleitoral, 
as dificuldades, os embaraços, as deficiências que 
observamos a tôda hora, no sistema eleitoral vigente, 
precisamos resolver a matéria no sentido de 
moralizar os pleitos e impor a lisura nas eleições, 
legislando pela forma mesmo casuística a que se 
refere Vossa Excelência. 

Citei, de comêço, o caso dos prefeitos – e agora 
o faço pela terceira vez – que, em pleno exercício dos 
cargos, podem disputar eleições para Deputado 
Estadual, porque a Consttiuição não os proíbe. 

Quanto à outra parte da argumentação de V. 
Ex.ª afirmo estar tudo mais ou menos certo. Se for-
mos observar, se formos discutir as causas gerais 
que influem na moralidade dos pleitos, na lisura das 
eleições, poderemos chegar a urna conclusão 
dolorosa: a de que o poder corruptor das eleições 
está menos nas autoridades subalternas, menos nos 
funcionários públicos do que no poder econômico 
que domina a País. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Permite V. Ex.ª 
um outro aparte? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Pois 
não. 

O SR. MOURA ANDRADE: – O maior poder 
econômico dominante nas eleições é justamente o 
poder do Tesouro. Não ignora Vossa Excelência que 
as lutas se travam entre tesouros. Hoje em dia os po- 
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líticos conquistam as Prefeituras para poderem ser 
candidatos a Governadores, a fim de usarem os 
cofres das Municipalidades nas eleições para Chefes 
do Executivo Estadual; conquistam os governos dos 
Estados para poderem ser candidatos à Presidência 
da República, a fim de poder usar os cofres 
estaduais para a eleição à Presidência da República; 
conquistam os Ministérios, para, por meio dêIes, 
serem os sucessores do Chefe da Nação e usam os 
cofres da União a fim de atingirem à Presidência da 
República. Mais ainda: o poder econômico 
internacional atua exatamente em favor daqueles 
que detêm responsabilidade administrativa no País. 
Não pense V. Ex.ª que alguém dê dinheiro a político 
sem levar vantagem. Justamente quando alguém 
detém um pôsto que pode compensar aquêle que dá 
o dinheiro, realiza-se o donativo generoso do 
dinheiro. Isso acontece todos os dias. São favores 
nos bancos, são comissões nas empreitadas e assim 
por diante. Forma-se dessa maneira, através dos 
processos geralmente os mais indignos e mais 
desmoralizantes, a base das caixas políticas que 
elevam os homens aos postos mais altos dêste País. 
O povo, que não sabe nada disso, lê, os jornais e 
fica contente com qualquer notícia, até alegra-se 
quando há um político que vai morar no Meier. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Meu 
nobre colega, não sei se V. Ex.ª está sendo justo, 
generalizando assim as suas conclusões. Na 
verdade, meu argumento não me obriga a investigar, 
nas origens do mundo, nas origens das coisas 
políticas do Brasil, de onde parte o poder do bôlso 
eleitoral. 

Perdoe-me V. Ex.ª não me alongar na apreciação 
do seu ponto de vista, mas o tempo se esgota e pre- 
 

ciso ultimar minhas considerações. 
Dizia, Sr. Presidente, que o artigo 3º do projeto 

é agressivo à Constituição da República e ainda 
mais ofensivo aos princípios que presidem a 
estrutura da Democracia e da própria República. 

Vejam o que dispõe êsse artigo. 
Art. 3º Qualquer dos servidores designados no 

art. 1º, que fôr eleito Deputado ou Senador, afastar-
se-á das funções, que estiver exercendo, na mesma 
data da expedição do diploma, sob pena de perda do 
mandado (Constituição Federal, art. 43, 1, b e § 1º), 
e perceberá proventos do respectivo cargo, pôsto ou 
emprêgo até quando começar a sessão legislativa. 

O SR. MEM DE SÁ: – É a Constituição que 
assim determina. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Sim, 
é da Constituição. 

O SR. MEM DE SÁ: – O que só constitui favor, 
vantagem. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Exato. Mas, mostrarei a V. Ex.ª o ponto com o qual 
discordo. 

O SR. MEM DE SÁ: – A restrição é da Carta 
Magna. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Sr. 
Presidente, que significa essa disposição do ponto 
de vista constitucional? 

É uma aberração. Se a Constituição dispõe, 
expressamente, no art. 48, que o Deputado ou Sena-
dor, desde a expedição do diploma, não poderá 
aceitar ou exercer comissão ou emprêgo público 
remunerado, e se o artigo do projeto dá direito a que 
êle receba os vencimentos do cargo, que pretende a 
Constituição? Será que êsse dispositivo está um 
tanto afastado daquele que constitui a substância 
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ou a estruturação do regime. 

Não, Sr. Presidente, quando a Carta Magna 
dispõe assim, é com a preocupação de manter a 
norma constitucional de independência e de 
separação dos poderes. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Com 
prazer. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – O dispositivo 
constitucional procura justamente evitar que 
Membros do Poder Legislativo venham a pertencer a 
outro Poder, no exercício de uma função; apenas 
isso. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Sr. 
Presidente, a Constituição tem em vista libertar, 
separar, desvincular o cidadão que já pertence a 
outro Poder da República – desvincular daquilo que 
constitui a área do outro Poder, no caso, o Poder 
Executivo. Quer separar – porque êle não pode 
exercer função pública. 

Que pretende, porém, o projeto? 
Que o cidadão seja remunerado pelo Poder 

Executivo, pela administração até empossar-se do 
cargo ou função de Senador ou Deputado. 

Reflitamos no que iria acontecer: de um lado a 
Constituição, impedindo que o cidadão exerça 
emprêgo público, desde a expedição do mandato; de 
outro, permitimos que o funcionário eleito continue 
recebendo pelos cofres do Estado. 

É uma incoerência, Sr. Presidente. 
A Constituição, como disse Charles Hughs, 

não pode ser contraditória, não pode destruir a si 
própria; não pode dar com a mão direita para 
imediatamente tomar com a esquerda. Não. Êsse 
princípio é básico. O funcionário público eleito passa 
a ser membro de um outro Poder da República, 
 

desvincula-se inteiramente da área do Poder 
Executivo por imposição de um dos princípios básicos 
da Constituição, ou seja aquêle que firma e 
estabelece a harmonia e independência dos poderes. 

Tanto foi sábio o Poder Constituinte de 1946 
que, no art. 50 da Carta Magna, determinou, com o 
pensamento de desvincular, separar e libertar as 
duas áreas – Poder Legislativo e o Poder Executivo 
que, enquanto durar o mandato, o funcionário público 
ficará afastado do exercício do cargo, contando-se-
lhe o tempo de serviço apenas para promoção por 
antigüidade e aposentadoria. 

A Constituição é expressa nesse ponto: 
desvincula o funcionário da área do Poder Executivo 
porque êle já pertence a outro Poder da República. 

Sr. Presidente, solução verdadeira para o 
problema é aquela a que se referiu o grande jurista, 
meu nobre companheiro Senador Daniel Krieger. 
Solução humana e constitucional, prevista na letra e 
no espírito da Constituição, e do Regimento do 
Senado, no artigo 10, parágrafo 1º. 

A solução constitucional é a que dá ao 
Deputado ou Senador, uma vez na posse do seu 
mandato, o direito à percepção da parte fixa dos 
seus subsídios, porque já é membro de um dos 
Poderes da República. 

A Constituição lhe impõe restrições às 
atividades profissionais. Se é empregado, não pode 
mais ser empregado; se não o é, não pode exercer 
função pública remunerada, não pode aceitar 
colocação em qualquer dos poderes: federal, 
estadual ou municipal. 

Em compensação a essas restrições impostas 
pela Constituição é que, dentro do espírito da  
própria Constituição vigente e do Regimento atual  
do Senado, o cidadão diplomado Senador ou 
Deputado, por já fazer parte do Congresso 
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Nacional, tem o direito de perceber a parte fixa dos 
subsídios. 

Assim, Sr. Presidente, nós não estaríamos 
discutindo caso desta natureza se estivesse sendo 
respeitado pelas duas Casas do Congresso o que a 
Constituição reza e o nosso Regimento 
expressamente dispõe. Não estaríamos discutindo 
porque somos humanos e sabemos quantos 
interêsses há, de pessoas conhecidas, de amigos 
nossos da maior respeitabilidade, que se afastaram 
das funções, pela circunstância de terem sido eleitos, 
e perderam os vencimentos a que faziam jus como 
funcionários públicos. 

Aqui estaria a solução humana, legal, 
constitucional, dentro do sistema, dentro dêsse 
conteúdo, dêsse conjunto de princípios, de leis, de 
textos que se enfeixam harmônicamente, formando 
uma das peças mais belas da cultura jurídica do povo 
brasileiro, que é a Constituição Federal de 1946. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Permite V. Ex.ª um. aparte? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Perfeitamente. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Estou 
de pleno acôrdo com o raciocínio de V. Ex.ª. Acho  
que essa é realmente a interpretação exata da 
Constituição. Mas quero ponderar a Vossa Excelência 
que o Senado Federal já teve ocasião de pedir abertura 
de crédito para êsse pagamento da parte fixa e  
a Câmara dos Deputados declarando inconstitucional, 
rejeitou o projeto oriundo do Senado. Não obstante, 
sabe V. Ex.ª, está atualmente pagando, por  
sessão extraordinária, a quantia de mil e duzentos 
cruzeiros enquanto os Senadores recebem sòmente 
seiscentos cruzeiros, o que é uma inconstitucionalidade 
manifesta, nos têrmos da Constituição, que  
veda a existência de subsídios desiguais. Ou te- 
 

mos ou não temos direito. Se temos direito, 
deveríamos receber mil e duzentos cruzeiros por 
sessão extraordinária; se não temos, os Senhores 
Deputados não podem receber e devem devolver o 
que já lhes foi pago. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Com 
prazer. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Desejo 
apenas citar um caso que ocorre. O Sr. Antônio 
Feliciano, Ministro do Tribunal de Contas de  
São Paulo, eleito Deputado Federal, afastou-se 
de suas funções. O Tesouro do Estado não  
lhe paga os vencimentos, porque foi eleito, e  
a Câmara Federal não lhe paga porque é Ministro 
do Tribunal de Contas. Assim, ficará sem 
perceber vencimentos até que se emposse. 
Quando se der a posse, terá de haver 
interpretação – que poderá ser favorável ou  
não – concedendo o fixo de mandato de 
Deputado a partir da data de sua diplomação. 
Nesse sentido, existe projeto de lei já votado  
na Câmara dos Deputados e que veio para  
o Senado e que procura regular o assunto. 
Dispõe êle que os funcionários eleitos percebem 
seus vencimentos até a data da posse, e só a 
partir desta passam a receber a parte fixa e a 
variável. Encontra assim, correspondência numa 
aspiração do próprio funcionário que deseja 
continuar a perceber pelo Tesouro respectivo até 
a data da posse, e depois receber através das 
verbas do Poder Legislativo, mesmo porque, ao 
votarmos o orçamento, não prevemos o 
pagamento da parte fixa para aquêles que são 
eleitos, no período que vai da diplomação até a 
posse. 
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O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Nobre 
Senador Moura Andrade, não discuto a justiça ou 
injustiça do dispositivo. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Apenas aponto 
o fato, para V. Ex.ª ver que o assunto não é tão 
líquido como afirma. Pela interpretação de V. Ex.ª a 
matéria parece completamente liquidada; não 
precisamos votar mais nada. Entretanto, todos os 
funcionários eleitos não estão recebendo seus 
vencimentos. 

O SR. NOVAES FILHO: – Estão passando 
dificuldades. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Até que se 
empossem, passam pelas piores dificuldades.  
Assim, a interpretação do nobre orador, embora 
altamente jurídica, não corresponde à realidade dos 
fatos. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –  
Estou de pleno acôrdo com o nobre Senador  
Moura Andrade. Acho até oportuno que, em  
face dessa confusão em tôrno da interpretação 
legítima do espírito de dispositivos que parecem 
claros, haja uma lei que chamarei de qualquer modo, 
de interpretativa, porque os textos me parecem 
claros. 

O SR. MOURA ANDRADE: – O Tesouro não 
paga, e o Tribunal de Contas não aprova. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO:  
– Quanto ao aparte do nobre Senador pelo  
Rio Grande do Norte, na verdade, quando  
o Senado pleiteou o pagamento da parte fixa  
dos subsídios – e essa a única parte que  
irei analisar nesta oportunidade – fê-lo 
legìtimamente. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito bem! 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Há 

dispositivo expresso no Regulamento da Casa, que é 
 

nossa lei interna, soberana para nós, que dispõe 
expressamente que o Senador, desde a data da 
expedição do diploma, pela circunstância de já fazer 
parte do Congresso Nacional, tem direito à parte fixa 
do subsídio. O Regimento dispondo por essa forma, 
o faz em plena coerência com dispositivo da 
Constituição da República que considera o cidadão 
Senador desde a hora em que recebe o subsídio. O 
Senado pleiteou o pagamento. Não me cabe analisar 
a decisão da Câmara dos Deputados, nem desejo 
entrar no exame mais detido, mais particular, das 
razões jurídicas ou morais que levaram os ilustres 
membros da outra Casa do Congresso a essa 
atitude; apenas defendo a atitude do Senado, 
considerando-a moral, legal, justa e constitucional. 

Senhor Presidente, desejo encerrar minhas 
considerações sustentando o parecer que emiti 
sôbre o projeto. Não o faço por vaidade pessoal. Sou 
homem omisso às discussões e atividades 
parlamentares mais intensas, por uma questão de 
temperamento. Compelido porém, pela minha 
consciência ao cumprimento do dever, profiro estas 
palavras, menos pelo desejo de ver mantido um 
trabalho por mim elaborado do que para ser coerente 
com meus companheiros de ponto de vista. (Muito 
bem! Muito bem! Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua em 
discussão a preliminar da inconstitucionalidade. 

Durante o discurso do Sr. Argemiro de 
Figueiredo, o Sr. Apolônio Salles deixa a 
Presidência, assumindo-a o Sr. Domingos Vellasco. 

O SR. MEM DE SÁ (*): – Sr. Presidente,  
Srs. Senadores, não vou – nem poderia,  
mesmo que o desejasse – aduzir qualquer 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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argumento novo; quero apenas, frisar, acentuar, 
sublinhar a parte central, o ponto fundamental, da 
matéria, que foi, de modo pleno e nítido, fixado pelo 
eminente Senador Daniel Krieger. 

Tenho, também eu, tanto quanto qualquer dos 
eminentes colegas, o mais alto respeito e 
consideração pelo talento, pela cultura, pela 
sabedoria do nobre Senador Argemiro de 
Figueiredo... 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Agradeço a generosidade de Vossa Excelência. 

O SR. MEM DE SÁ: – ...e creio que S. Ex.ª, 
como ainda há pouco êle próprio disse, sofreu  
no caso, aquêle lapso que acometeu Homero certa 
vez. 

Houve, realmente, um cochilo num cérebro tão 
lúcido, tão clarividente como o de S. Ex.ª, mas, dado 
o cochilo, S. Ex.ª parece que não se quer acordar, e, 
então, abusa da sua capacidade dialética, do brilho 
da sua inteligência e dos primores da sua cultura 
jurídica. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Eu 
quase poderia dizer que V. Ex.ª, sim, é quem está 
abusando da sua ironia ou agilidade mental... 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Ex.ª sabe que minha 
ironia jamais se aplica a êsses casos. Seria incapaz 
de desconsiderar um colega a quem tanto prezo, 
fazendo ironia. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – ...pela 
verve constante que observamos em suas 
manifestações; de modo que não há a menor 
preocupação da minha parte em melindrá-lo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Repito: seria incapaz de 
fazer ironia com Vossa Excelência. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Somos 
amigos, e eu o respeito tanto quanto V. Ex.ª a mim. 

O SR. RUY CARNEIRO: – O Senador Mem de 
Sá é muito irônico, mas, no caso, não o está sendo; 
façamos-lhe justiça. 

O SR. MEM DE SÁ – Neste caso não faria 
ironia ao nobre Senador Argemiro de Figueiredo nem 
a nenhum colega. 

Acentuando o ponto nuclear da questão, 
lembraria o velho aforisma romano segundo o qual 
um só homem pode ter diversas personalidades. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – É 
princípio romano. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não o digo em latim 
para não cometer uma silabada. O eminente colega 
conhece o prolóquio tão bem quanto eu. 

No caso, temos um homem – que é 
funcionário público e candidato. 

O Senador Argemiro de Figueiredo traçou com 
mão de mestre a definição e o conteúdo do que seja 
direito político: é o direito fundamental de votar e ser 
votado, de eleger e ser eleito. Êsse projeto situa-se 
inteiramente fora da área dos direitos políticos. A 
meu ver não entra nem tangencia os direitos 
políticos. Situa-se exclusivamente no campo 
estatutário, no campo em que se rege a situação do 
funcionário público. Tanto que o Estatuto dos 
Funcionários Públicos já contém êsse dispositivo. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – V. 
Ex.ª permite um aparte ? (Assentimento do orador) – 
Pergunto a V. Ex.ª em face do projeto que estamos 
discutindo: o funcionário público que exerce cargo de 
direção pode candidatar-se, pode receber sufrágios? 

O SR. MEM DE SÁ: – Pode. 
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O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Não 
pode. Está obrigado a deixar a função. 

O SR. MEM DE SÁ: – Pode candidatar-se, 
repito. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Então 
a lei é inócua. 

O SR. MEM DE SÁ: – Exatamente aí está o 
ponto firme, indestruível da nossa argumentação. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Veremos. 

O SR. MEM DE SÁ: – Pode candidatar-se, 
pode receber o sufrágio, pode desenvolver tôda a 
propaganda, e a lei até o beneficia, porque lhe 
assegura a integridade do direito político de ser 
candidato, de votar, de receber votos, de ser eleito. 
Assegura-lhe a percepção dos vencimentos 
integrais, isto é, o Estado sustenta-o durante o 
período em que estiver fazendo a sua propaganda 
política. Não há qualquer restrição ao direito político, 
à situação estatutária. O Estado tem o direito de 
estabelecer a posição dos funcionários. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Não 
nessa esfera. 

O SR. MEM DE SÁ: – Tem também o direito 
de estabelecer tudo que entenda de bem para o 
serviço público. 

Já longe vai a teoria contratual em matéria de 
funcionalismo público; não existe mais, nem se admite 
a teoria do contrato entre o funcionário e o Estado.  
A teoria que prevalece é a estatutária: o Estado  
fixa, pela sua soberania, quais direitos entende  
pode dar ao funcionário e quais deveres julga o 
funcionário deve cumprir, e o faz soberanamente. O 
Estado, então, no exercício dessa soberania 
estabelece: o indivíduo que é candidato, pode ser 
candidato, pode ser votado e pode fazer propagan- 
 

da; mas, a bem do serviço público, se afasta do 
exercício do cargo. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – É 
obrigado a afastar-se. 

O SR. MEM DE SÁ: – É obrigado pela 
situação de funcionário, sem que isso importe 
mínima restrição ao seu direito político. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Custa-me crer que V. Ex.ª, com sua culta 
inteligência, cultura, intelectualidade, chegue a fazer 
a afirmativa de que não há, no caso, restrição de 
direito político. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não compreendo como 
V. Ex.ª possa afirmar que haja. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Se o 
funcionário é obrigado a afastar-se do cargo para 
poder ser votado, como afirma V. Ex.ª que não há 
restrição fora dos textos constitucionais? 

O SR. MEM DE SÁ: – Qual direito político é 
atingido? O de votar ou ser votado? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – O de 
ser votado. Não conduz a outra exceção porque o 
funcionário não está na exceção prevista na 
Constituição. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não há qualquer 
restrição. Ao contrário. Vou mais longe: acredito que 
êsse princípio estabelece a favor dos funcionários 
públicos uma situação de privilégio que vou 
demonstrar: o médico, o engenheiro, qualquer 
profissão liberal, qualquer trabalhador, bancário, 
comerciário, securitário que quiser ser candidato 
pode sê-lo. A Constituição assegura-lhe êsse  
direito; mas a conseqüência da posição que  
assume como candidato é a de ter que fazer  
a campanha a expensas próprias, trabalhando;  
se pedir licença será sem remuneração. O mé- 
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dico, o engenheiro que quiser fazer sua propaganda 
e intensificá-la, terá que restringir sua atividade 
profissional, com diminuição de seus proventos. Para 
o funcionário público se estabelece, portanto, por 
essa lei, uma situação de favor, de liberalidade. 
Assegura-lhe a seguinte situação: êle é candidato e 
tem – porque o interêsse público, no caso, coincide, 
– se harmoniza com o interêsse dêle o direito de, 
afastando-se de suas funções, continuar percebendo 
integralmente seus vencimentos, sem diminuição de 
nenhum outro dos direitos funcionais. Conta tempo e 
aufere tôdas as vantagens que a lei outorgar à sua 
classe, durante seu afastamento. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Pois não. 
O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Parece-me 

realmente irrespondível a argumentação de V. Ex.ª, 
que exprime, a meu ver, a mais completa fidelidade a 
dispositivo da própria Constituição. Tenho para mim 
que o afastamento remunerado do funcionário 
preserva-lhe exatamente o direito político, que lhe é 
assegurado pela Constituição. 

O SR. MEM DE SÁ: – Foi o que o Senador 
Daniel Krieger demonstrou – que se poderia,  
aí sim, vislumbrar inconstitucionalidade indireta, 
infração ao princípio constitucional, no preceito 
estatutário vigente, que exige o afastamento sem 
remuneração. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com muita satisfação. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –  

V. Ex.ª, nobre Senador Mem de Sá, tem agora  
sua opinião reforçada pela do eminente colega Se- 
 

nador Freitas Cavalcanti, a quem admiro também 
pela inteligência e cultura. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Muito 
obrigado a Vossa Excelência. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Quero, 
todavia insistir no meu argumento, desculpando-me 
por perturbar a explanação de V. Ex.ª. Primeiro, V. 
Ex.ª não conseguirá jamais convencer-me de que a lei 
que obriga o funcionário a afastar-se do cargo, para 
candidatar-se a pôsto eletivo, não signifique uma 
restrição ao texto constitucional... 

O SR. MEM DE SÁ: – Isso não. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – A 

meu ver, é uma violação do preceito constitucional, 
que declara que o cidadão, para eleger e para ser 
eleito, não está sujeito a outras restrições senão 
àquelas explícitas na Constituição da República. Não 
é só: permita-me Vossa Excelência voltar a outro 
argumento: admite V. Ex.ª que não seja anomalia 
brutal, tremenda, flagrante essa de um membro do 
Parlamento, um membro do Poder Legislativo 
continuar percebendo os vencimentos como 
funcionário público, como elemento ligado ao Poder 
Executivo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Êsse é outro assunto. 
Chegaremos lá. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
...quando a Constituição preceitua que, uma vez 
investido do mandato, está desligado de suas funções 
executivas, para todos os efeitos, em respeito ao 
princípio da divisão e harmonia dos poderes? 

O SR. MEM DE SÁ: – Parece que V. Ex.ª está 
querendo passar adiante. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Estou 
avançando; mas a questão é pertinente. 
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O SR. MEM DE SÁ: – Não. Êsse aparte já 
invade matéria posterior. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Eu 
não poderia alcançar aquilo que V. Ex.ª tem 
armazenado em sua alta inteligência. 

O SR. MEM DE SÁ: – Chegamos realmente a 
um impasse. Entende V. Ex.ª que o projeto atinge 
direitos políticos; nós entendemos que não. Achamos 
que o cidadão funcionário pode ser candidato, fazer 
propaganda e receber votação. Mais ainda: ter 
assegurado os vencimentos pelo Estado. A única 
restrição que êsse cidadão sofre, é no terreno 
funcional. Sofre restrição estatutária, como há 
inúmeras outras no Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis da União. Não estamos mais no 
campo do Direito Político; mas sim no do direito do 
funcionário. O fato de o indivíduo ter de se afastar da 
função, não é restrição de direito político; é, 
puramente, de ordem funcional. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Respeito o ponto de vista de Vossa Excelência, acato-
o, mas é evidente que há restrição imposta ao 
cidadão, além das que a Constituição explìcitamente 
preceitua. 

O SR. MEM DE SÁ: – É inútil continuarmos 
nesse debate. Ficaria V. Ex.ª repetindo seu ponto de 
vista e eu o meu. 

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

O SR. MEM DE SÁ: – Com muito prazer. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não vejo 

qualquer restrição imposta ao funcionário, ao 
contrário, facilita-lhe o direito de propaganda; poderá 
ausentar-se da repartição e sem precisar solicitar 
licença; poderá ir para outro ponto do território 
 

sem dar satisfação à chefia do serviço. 
O SR. MEM DE SÁ: – Exatamente. O 

argumento de V. Ex.ª é poderoso. Do ponto de vista 
político tem êle ampliado seus direitos. A 
contribuição de seu aparte é valiosa. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Poderá 
comparecer aos comícios na hora em que deveria 
estar na repartição. 

O SR. MEM DE SÁ: – Os direitos políticos 
são, assim, ampliados. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com todo o prazer. 
O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Outro 

aspecto que diz respeito ao ponto de vista do nobre 
Senador Argemiro de Figueiredo é o seguinte: não 
sei como se possa fixar qualquer restrição no campo 
dos direitos políticos. O sistema preconizado na lei é 
realmente o melhor. Afasta, com todos os direitos de 
remuneração, o funcionário, entre êles os que 
exercem função de chefia, para colocá-lo na  
mesma posição dos demais candidatos não 
funcionários: Atingiríamos, até o ideal, do ponto  
de vista do sistema democrático, da igualdade  
entre uns e outros funcionários e não funcionários, 
para o exercício da propaganda nas campanhas 
políticas. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito agradecido a 
Vossa Excelência. 

Creio podemos encerrar o debate, sob êsse 
aspecto. Continuar seria apenas repetir, 
monòtonamente, os mesmos argumentos:  
Vossa Ex.ª afirmando que há restrição ao  
direito político e eu que não. Entendo haver até 
ampliação, fortalecimento e favorecimento. O 
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Senador Argemiro de Figueiredo vai continuar 
afirmando seu ponto de vista de que há violação 
frontal à Constituição. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permita V. Ex.ª apenas mais um argumento para 
encerrar a discussão dessa parte. Não discuto se o 
funcionário está ou não melhor beneficiado no seu 
pôsto; se fica melhor como candidato ou funcionário 
público contando com todos os vencimentos 
integrais. Para mim há cerceamento do direito 
político. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não há! Em que ponto 
foi atingido o direito político? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – No 
momento em que se obrigou o funcionário a se 
afastar do cargo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Afirmou V. Ex.ª  
há pouco que o direito político é o de votar e ser 
votado. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Exato. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não é portanto ferido; o 
projeto declara que o funcionário, para ser candidato, 
deve deixar o pôsto que ocupa. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Não é 
restrição? 

O SR. MEM DE SÁ: – Não! O funcionário  
tem sua situação estatutária que não pode ser 
alterada. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – A prova de  
que não se trata de inelegibilidade é que o 
afastamento só se verifica depois do registro como 
candidato. 

O SR. MEM DE SÁ: – Claro, mas agora 
vamos ficar apenas afirmando e negando?  
Não é possível trazer novos argumentos, nem 
 

pensamos jamais em alterar a sólida opinião de tão 
respeitável jurista como o nobre Senador Argemiro 
de Figueiredo. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Agradeço a generosidade de Vossa Excelência, uma 
vez que não quero mais falar em ironia. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não há ironia, nem 
generosidade. Francamente, não há cabimento nem 
em uma coisa, nem em outra. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Bondade de V. Ex.ª. Creio não haver ironia. 

O SR. MEM DE SÁ: – Quanto ao terceiro 
ponto que V. Ex.ª citou, diz respeito ao art. 3º, pelo 
qual o servidor, depois de diplomado e afastado das 
funções por determinação constitucional, continuará 
a perceber os vencimentos, até tomar posse no 
exercício de seu mandato de Deputado ou de 
Senador. 

Mais uma vez, acompanho, com grande 
satisfação e confôrto para mim, o ponto de vista do 
Senador Daniel Krieger que, nesse caso, em grande 
parte coincide com o do nobre Senador Argemiro de 
Figueiredo. A fórmula perfeita e ideal é a estatuída 
pelo Regimento Interno do Senado. Desde diplomado, 
o cidadão passa a pertencer ao Poder Legislativo; 
passa a ser, justamente com o diploma – e êste 
contém a declaração de ser êle eleito – Deputado ou 
Senador. O lógico, assim, é que passasse a receber a 
parte fixa dos subsídios, desde aquela data. 

Até hoje, entretanto, semelhante determinação 
não pôde ser cumprida. Não o tendo sido, o 
dispositivo que o projeto em debate consigna, 
embora não seja o melhor, também não se pode 
dizer seja inconstitucional. 

O que a Constituição determina  
é que o funcionário, depois de di- 
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plomado, se afaste do exercício do cargo. Está 
expressa, na Constituição, a palavra exercício. Êle 
não perde o cargo. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Exato. 

O SR. MEM DE SÁ: – A Constituição lhe 
assegura, até a titularidade, para que reverta ao 
cargo quando terminar o mandato. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – De 
pleno acôrdo. 

O SR. MEM DE SÁ: – A Carta Magna 
determina o afastamento de exercício a fim de  
que o novo parlamentar, Deputado ou Senador,  
não fique, nem uma hora a mais, sujeito, 
subordinado ao Poder Executivo, exposto, portanto, 
até a humilhações. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – De 
acôrdo. 

O SR. MEM DE SÁ: – O preceito 
constitucional não colide, não impede que até que 
solução melhor seja dada, se determine o 
pagamento dos vencimentos do funcionário, embora 
afastado do exercício, como uma nova forma de 
licença, até que tome posse. É verdadeiramente, 
novo tipo de licença que se cria. O funcionário 
licenciado está afastado do exercício, mas continua 
com todos os direitos do cargo. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Permite V. Ex.ª 
outro aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com satisfação. 
O SR. DANIEL KRIEGER: – Afastada a 

preliminar de inconstitucionalidade, o projeto é 
passível de modificações. 

O SR. MEM DE SÁ: – Perfeito. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Dá 
licença para mais um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Pois não. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Nobre 

Senador Mem de Sá, êsse um dos pontos novos que 
considero mais agressivo à letra da Constituição e 
aos princípios constitucionais. Quando a lei dispõe 
que o cidadão, depois de proclamado Senador ou 
Deputado, não pode mais exercer função pública – o 
cargo continua dêle, mas não pode exercer a função 
– ela está dentro da harmonia dos princípios 
constitucionais, executando êsse texto ou mantendo, 
através dêle, o disposto em outro artigo, que é 
matéria estrutural do regime e diz respeito à divisão 
e harmonia dos poderes. Desvincula o funcionário 
público da área do Executivo porque já é membro do 
Poder Legislativo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Continua êle 
pertencendo ao Poder Executivo. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permita-me concluir meu pensamento. Seria 
incoerência precisasse o dispositivo constitucional, 
de forma tão clara, essa imposição, essa exigência, 
obrigando que o funcionário se afastasse do 
exercício de suas funções... 

O SR. MEM DE SÁ: – Não obriga. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – ...e 

continuasse como membro do Poder Executivo 
dentro da área do Poder Legislativo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Vou responder a V. Ex.ª. 
A situação é alterada. A famosa dependência, essa 
irrisão do regime presidencial, no caso, por exceção, 
não é atingida, porque êle se afasta do exercício.  
É o que a Constituição determina. Haverá sòmente a 
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questão da percepção dos vencimentos, que não 
vincula o homem ao Poder Executivo, mas sim ao 
Estado, porque êle não recebe vencimentos do 
Poder Executivo, mas do Estado. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Perdoe-me V. Ex.ª, 
agora sou eu quem pede licença. 

Êle percebe vencimentos do Estado, por fôrça 
de uma lei do Poder Legislativo. Não está, portanto, 
subordinado ao Poder Executivo, quando estiver 
recebendo êsses vencimentos até a posse. Êle está 
recebendo do Estado. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com licença, V. Ex.ª é 
um pouco afoito. 

É a mesma situação – e nós a temos no Senado 
– dos servidores civis e militares, que se aposentaram 
ou passaram para a reserva, e que continuam, como 
parlamentares, recebendo o subsídio e os proventos da 
aposentadoria. Recebem êsses proventos do Poder 
Executivo? Ficam vinculados ao Poder Executivo por 
isso? Absolutamente. Recebem os proventos, 
legìtimamente conquistados e outorgados pela lei, dos 
cofres do Estado, sem com isso ficarem vinculadas, de 
forma alguma, ao Poder Executivo. 

Nesse caso, V. Ex.ª parece também perturbado 
com o fenômeno da percepção dos vencimentos. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Concede V. Ex.ª um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Pois não. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 

Quando V. Ex.ª se levantou, para defender  
o ponto de vista do nobre Senador Daniel Krieger,  
eu o ouvi e reconheci-lhe qualidades su- 
 

periores às minhas, pela inteligência, pela cultura e, 
sobretudo, pela agilidade mental. 

O SR. MEM DE SÁ: – Absolutamente. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Por 

êsse princípio, por êsse argumento que V. Ex.ª 
expende, iria pôr abaixo aquela redação 
constitucional, a que me referi, é, o texto da 
Constituição que proíbe, expressamente, que o 
funcionário continue exercendo função pública, 
porque não exerce função do Poder Executivo, mas 
do Estado, da União. 

O SR. MEM DE SÁ: – Claro. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Por 

êsse princípio, não haveria razão de ser do texto 
constitucional. 

O SR. MEM DE SÁ: – O que a Constituição 
não quer é que fique no exercício. Nada mais veda. 
É a situação do aposentado. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Desvincula-o da área do Poder Executivo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Fica desvinculado. É a 
mesma situação do aposentado. 

Sr. Presidente, não me vou alongar neste 
discurso, pois a matéria está mais do que 
esclarecida. Tôdas as razões e pontos de  
vista já vieram a lume. Daqui por diante 
continuaríamos apenas numa troca de afirmações e 
de negações. 

Respeito e, mais uma vez, rendo meu preito  
e minha homenagem ao talento e à inteligência  
com que sempre se conduz, neste Plenário, o 
eminente Senador Argemiro de Figueiredo em 
matéria de elaboração legislativa. (Muito bem! Muito 
bem!). 
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Durante o discurso do Sr. Mem de Sá, o Sr. 
Domingos Vellasco deixa a Presidência, assumindo-
a o Sr. Victorino Freire. 

O SR. PRESIDENTE: – Continua em 
discussão a preliminar. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI (*): – 
Senhor Presidente, terei muita satisfação em 
acompanhar o voto do eminente representante da 
Paraíba, Senador Argemiro de Figueiredo. Suas 
razões parecem-me das mais substanciosas. 
Ademais, o projeto, no aspecto que tanto mereceu a 
atenção de todos os colegas – a moralidade – 
oferece pecado que seria mister ressaltar, não 
fazendo jus, também nesse particular, ao meu 
aplauso. 

Diz o art. 1º: 
"Art. 1º – O funcionário público, o militar ou o 

empregado de entidade autárquica, sociedade de 
economia mista ou emprêsa concessionária de 
serviço público poderá, para dedicar-se à atividade 
política, requerer licença, sem vencimento, 
remuneração ou sôldo, do cargo ou pôsto, que 
estiver ocupando, durante o período que mediar 
entre a sua escolha, em convenção partidária, para 
candidato a cargo eletivo e a data em que forem 
diplomados os eleitos pelo órgão competente da 
Justiça Eleitoral". 

Como se vê, "poderá" significa que o 
candidato exercerá ato de mera volição: se quiser, 
pede a licença, se não o quiser, não pede. 

Se quiser pedi-la, terá a licença, porém sem 
remuneração. 

Ora Sr. Presidente, logo em seguida, no art. 
2º, se declara: 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

"O militar, que exercer comando, bem  
como o funcionário ou o empregado, referidos  
no artigo precedente, que exercer cargo de  
chefia, direção, fiscalização ou arrecadação serão 
afastados de suas funções sem perda de  
sôldo, vencimento ou remuneração, desde a data  
em que forem registrados até ao dia seguinte ao 
pleito". 

Estabelece logo aí uma desigualdade e uma 
vantagem manifesta a favor de militares e de 
funcionários que exerçam cargos de chefia. Significa 
que até mesmo um funcionário que exerça função 
gratificada, deixará o cargo sem as mesmas 
obrigações que teria qualquer outro funcionário, com 
a ressalva, porém, de ser beneficiário, como é, pela 
percepção de remuneração. 

Remuneração tem sentido dos mais amplos 
em matéria administrativa. 

Assim, Sr. Presidente, o projeto não merece a 
nossa aprovação, porque, de certo modo, cria uma 
discriminação favorável a alguns e prejudicial a 
outros. 

Por que razão o funcionário que exerce  
cargo de chefia, militar ou civil, se vê logo  
afastado do cargo, e para isso se lhe  
reservam remuneração e vencimentos, e a  
mesma situação não se cria para qualquer 
funcionário que queira disputar cargos  
eletivos? 

Já que essa desigualdade se encontra  
no projeto, não lhe posso dar meu aplauso. Daí  
por que entendi oportuno manifestar claramente  
o meu pensamento a êsse respeito. (Muito  
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão  
a preliminar sôbre a constitucionalidade do  
projeto. 
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Não havendo mais quem peça a palavra, 
encerrarei a discussão. (Pausa). 

Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o parecer, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. O projeto é considerado 

constitucional. 
É o seguinte o projeto considerado 

constitucional que vai às Comissões de Constituição 
e Justiça, de Serviço Público Civil e de Segurança 
Nacional. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 31, DE 1958 
 

(Nº 2.940-C, de 1957, na Câmara dos Deputados) 
 

Regula a situação dos servidores civis e 
militares candidatos a cargos eletivos ou diplomados 
para o exercício de mandato legislativo federal. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – O funcionário público, o militar ou o 

empregado de entidade autárquica, sociedade de 
economia mista ou emprêsa concessionária de 
serviço público poderá, para dedicar-se à atividade 
política, requerer licença, sem vencimento, 
remuneração ou sôldo do cargo ou pôsto, que estiver 
ocupando, durante o período que mediar entre a sua 
escolha, em convenção partidária, para candidato a 
cargo eletivo e a data em que forem diplomados os 
eleitos pelo órgão competente da Justiça Eleitoral. 

Art. 2º – O militar, que exercer comando,  
bem como o funcionário ou o empregado  
referidos no artigo precedente que, exercer  
cargo de chefia, direção, fiscalização 
 

ou arrecadação serão afastados de suas funções 
sem perda de sôldo, vencimento ou remuneração, 
desde a data em que forem registrados até ao dia 
seguinte ao pleito. 

Art. 3º – Qualquer dos servidores designados 
no art. 1º, que fôr eleito Deputado ou Senador, 
afastar-se-á das funções, que estiver exercendo, na 
mesma data da expedição do diploma, sob pena de 
perda do mandato (Constituição Federal, art. 48, I, e 
b e § 1º), perceberá proventos do respectivo cargo, 
pôsto ou emprêgo, até quando começar a sessão 
legislativa. 

Art. 4º – O período de licença e os  
de afastamento previsto nesta lei serão  
considerados de efetivo exercício para a 
aposentadoria, disponibilidade promoção por 
antigüidade, transferência para a reserva ou  
reforma. 

Art. 5º – Revogam-se as disposições em 
contrário especialmente o art. 251, da Lei nº 1.711, 
de 28 de outubro de 1952. 

Art. 6º – Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Está esgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia. 

Antes de encerrar a sessão, convoco os 
Senhores Senadores para uma sessão 
extraordinária, às 21 horas, com a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 143, de 1958, que estima a Receita e 
fixa a Despesa da União para o exercício 
financeiro de 1959 – Anexo 5 (Poder Judiciário) 
tendo Parecer, nº 498, de 1958 da Comissão 
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de Finanças, favorável, com as Emendas que 
oferece sob nº 1-C e 100-C. 

2 – Discussão única do Projeto de  
Resolução nº 19, de 1958, de autoria da  
Comissão Diretora, que nomeia Cristina Rose  
Marie Joffily, candidata habilitada em concurso para 
o cargo de Taquígrafo, classe "N", do Quadro  
da Secretaria do Senado Federal (projeto in- 
 

cluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa de 
interstício, concedida na sessão anterior, a 
requerimentos do Sr. Senador Daniel Kriger), tendo 
Pareceres Favoráveis (ns. 500 e 501, de 1958) das 
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 17 horas e 45 

minutos. 
 



160ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 21 DE NOVEMBRO DE 1958 
 

EXTRAORDINÁRIA 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES APOLÔNIO SALLES E FREITAS CAVALCANTI 
 

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

Vivaldo Lima. 
Mourão Vieira. 
Prisco dos Santos. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer.  
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Waldemar Santos. 
Mathias Olympio. 
Leônidas Mello. 
Onofre Gomes. 
Parsifal Barroso. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
Apolônio Salles. 
Novaes Filho. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Juracy Magalhães. 
Lima Teixeira. 
Carlos Lindenberg. 
Ary Vianna. 
Moreira Filho. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Caiado de Castro. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Domingos Vellasco. 
Pedro Ludovico. 
Mário Motta. 
João VilIasbôas. 
Filinto Müller. 

Othon Mäder. 
Gaspar Velloso. 
Alô Guimarães. 
Gomes de Oliveira. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. – (47). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista  

de presença acusa o comparecimento  
de 47 Senhores Senadores. Havendo  
número legal, está aberta a  
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Quarto Secretário, servindo de  

2º, procede à leitura da Ata da sessão anterior,  
que, posta em discussão, é sem debate  
aprovada. 

O Sr. Segundo Secretário, servindo de 1º, dá 
conta do seguinte: 

Ofícios da Câmara dos Deputados  
ns. 1.246, 1.244, e 1.245 e 1.257,  
encaminhando, respectivamente, autógrafos  
dos seguintes Projetos de Lei da  
Câmara. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 158, DE 1958 
 

(Nº 3.864-C, de 1958, na Câmara dos  
Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir,  

pelo Ministério da Educação e Cultura,  
o crédito especial de Cr$ 1.000.000,00 des- 
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tinado à comemoração do bicentenário da criação do 
Município de Rio Pomba, no Estado de Minas 
Gerais. 

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

pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito 
especial de Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de 
cruzeiros), destinado à comemoração do 
bicentenário da criação do Município de Rio Pomba, 
no Estado de Minas Gerais. 

Art. 2º 80% (oitenta por cento) do crédito, de 
que trata a presente lei, serão empregados pelo 
Govêrno Federal na conclusão das obras do novo 
edifício do Ginásio Estadual de Rio Pomba, sendo o 
restante entregue à Prefeitura Municipal para as 
despesas comemorativas. 

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

À Comissão de Finanças. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 159 DE 1958 

 
(Nº 661-C de 1955 na Câmara dos Deputados) 

 
Estende os benefícios do montepio militar às 

viúvas e órfãos dos cabos, soldados fuzileiros 
navais, marinheiros e taifeiros das Fôrças Armadas, 
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do 
Distrito Federal, falecidos antes da Lei nº 488, de 15 
de novembro de 1948; e dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Os benefícios contidos no §  

2º do art. 29 da Lei nº 488, de 15 de novembro  
de 1948 são, pela presente lei, extensivos  
às viúvas e órfãos dos cabos, solda- 
 

dos, fuzileiros navais, marinheiros e taifeiros das 
Fôrças Armadas, da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros do Distrito Federal, falecidos antes 
daquela lei, na forma do art. 1º da Lei nº 2.170, de 19 
de janeiro de 1956. 

Parágrafo único. Os benefícios dêste artigo 
são extensivos às viúvas e órfãos dos oficiais e 
sargentos falecidos antes da Lei nº 429, de 29 de 
abril de 1937. 

Art. 2º O direito fica condicionado ao 
recolhimento de 13 (treze) cotas mensais, relativas à 
pensão a ser recebida pelos beneficiários e será 
equivalente a 1 (um) dia de vencimento 
correspondente à graduação do militar estabelecido 
no art. 1º da Lei nº 2.710, de 19 de janeiro de 1956. 

Parágrafo único. É lícito aos herdeiros 
recolherem de uma única vez, as contribuições 
previstas neste artigo. 

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

Às Comissões de Segurança Nacional e de 
Finanças. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 160, DE 1958 
 

(Nº 3.877-B, de 1958, na Câmara dos Deputados) 
 
Altera os arts. 102 e 124 da Lei de Falências 

para dar prioridade aos créditos trabalhistas. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O art. 102 do Decreto-lei nº 7.661, de 

21 de junho de 1945, passa a ser assim redigido: 
«Art. 102 Ressalvada, a partir de 2 de janeiro 

de 1958 a preferência dos créditos dos empregados, 
por salários e indenizações trabalhistas, sôbre  
cuja legitimidade não haja dúvida, ou quando 
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houver, em conformidade com a decisão que fôr 
proferida na Justiça do Trabalho, e depois dêles, a 
preferência dos credores por encargos ou dívidas da 
massa (art. 124), a classificação dos créditos, na 
falência obedece à seguinte ordem: 

I – créditos com direitos reais de garantia; 
II – créditos com privilégio especial sôbre 

determinados bens; 
III – créditos com privilégio geral; 
IV – créditos quirografários. 
§ 1º Preferem a todos os créditos admitidos à 

falência, a indenização por acidente do trabalho e os 
outros créditos que, por lei especial, gozarem essa 
prioridade. 

§ 2º Têm o privilégio especial: 
I – os créditos a que o atribuirem as leis civis e 

comerciais, salvo disposição contrária desta lei; 
II – os créditos por aluguel do prédio locado ao 

falido para seu estabelecimento comercial ou 
industrial, sôbre o mobiliário respectivo; 

III – os créditos a cujos titulares a lei confere o 
direito de retenção sôbre a coisa retida; o credor 
goza ainda do direito de retenção sôbre os bens 
imóveis que se acharem em seu poder por 
consentimento do devedor, embora não esteja 
vencida a dívida, sempre que haja conexidade entre 
esta e a coisa retida, presumindo-se que tal 
conexidade entre comerciantes resulta de suas 
relações de negócios. 

§ 1º – Têm privilégio geral: 
I – os créditos a que o atribuirem as leis civis e 

comerciais, salvo disposição contrária desta lei; 
II – os créditos dos Institutos ou Caixas de 

Aposentadoria e Pensões puas contribuições que o 
falido dever. 

§ 4º São quirografários os créditos  
que por esta lei ou por lei especial não entram  
nas classes I, II e III dêste artigo e os saldos 
 

dos créditos não cobertos pelo produto dos bens 
vinculados ao seu pagamento.» 

Art. 2º O art. 124 do Decreto-lei nº 7.661, de 
21 de junho de 1945, passa a ter a seguinte redação: 

«Art. 124. Os encargos e dívidas da massa 
são pagos com preferência sôbre os créditos 
admitidos à falência, ressalvado o disposto nos 
artigos 102 e 125. 

§ 1º – São encargos da massa: 
I – as custas judiciais do processo da falência, 

dos seus incidentes e das ações em que a massa fôr 
vencida; 

II – as quantias fornecidas à massa pelo 
síndico ou pelos credores; 

III – as despesas com a arrecadação, 
administração, realização do ativo e distribuição  
do seu produto, inclusive a comissão do  
síndico; 

IV – as despesas com a moléstia e o entêrro 
do falido, que morrer na indigência, no curso do 
processo; 

V – os impostos e contribuições públicas a 
cargo da massa e exigíveis durante a falência; 

VI – as indenizações por acidente do trabalho 
que, no caso de continuação de negócio do falido, se 
tenha verificado neste período. 

§ 2º – São dívidas da massa: 
I – as custas pagas pelo credor que requereu 

a falência; 
II – as obrigações resultantes de atos jurídicos 

válidos, praticados pelo síndico; 
III – as obrigações provenientes de 

enriquecimento indevido da massa. 
§ 3º – Não bastando os bens da massa para o 

pagamento de todos os seus credores, serão pagos 
os encargos antes das dívidas, fazendo-se rateio, em 
cada classe, se necessário, sem prejuízo porém dos 
créditos de natureza trabalhista.» 
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Art. 3º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

À Comissão de Constituição e Justiça. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 161, DE 1958 

 
(Nº 4.627-B, de 1958, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Guerra, o crédito especial de Cruzeiros 
65.000.000,00 para a conclusão da construção do 
Monumento Nacional, destinado a representar a 
participação ativa do Brasil na Segunda Guerra e a 
guardar os despojos dos brasileiros tombados 
durante as operações de guerra. 

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

pelo Ministério da Guerra, o crédito especial de Cr$ 
65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de 
cruzeiros), para a conclusão da construção do 
Monumento Nacional, destinado a representar a 
participação ativa do Brasil na Segunda Guerra e a 
guardar os despojos dos brasileiros das três Fôrças 
Armadas, tombados durante as operações de guerra. 

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

À Comissão de Finanças. 
 

PARECERES 
NS. 504 E 505, DE 1958 

 
Nº 504, de 1958 

 
Da Comissão de Serviço Público Civil,  

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 144, de 
 

1958, que equipara servidores da União e das 
Autarquias Federais à categoria de extranumerários 
mensalistas desde que contem ou venham a contar 
cinco anos de exercício, e dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Ary Vianna. 
O Poder Executivo, através da Mensagem nº 

44554, submete à consideração do Congresso 
Nacional, projeto de lei objetivando assegurar a 
transferência para o serviço da União na qualidade 
de extranumerários, dos servidores, caracterizados 
como pessoal de obras, empenhados na construção 
do Eixo Ferroviário Itaguá – Engenheiro Bley – Rio 
Negro – Lages – Vacaria – Barra do Jacaré – Caí, 
denominado Tronco Principal Sul desde que contem 
5 anos ininterruptos de trabalho no mesmo Tronco 
ao findar-se a tarefa atribuída a Unidade Militar ou 
Órgão da União nêle empenhado. 

2. Além da medida principal supra consignada, 
fixa o projeto do Poder Executivo, de modo explícito, 
o princípio de sua não aplicação aos funcionários  
da União, Estados ou Municípios que, como 
requisitados, prestam serviços no referido  
Tronco. 

3. Os motivos que informam a iniciativa do 
Poder Executivo, consubstanciados na Mensagem 
445, de 1954, podem ser, assim resumidos: 

«Além do aspecto humano que envolve a 
matéria em foco, releva ainda salientar que é dever 
de patriotismo e de especial interêsse para a 
segurança nacional não se permitir que se perca o 
vultoso acervo de experiência profissional, de 
conhecimentos técnicos os mais variados e 
profundos, com a dispersão inevitável que se dará 
após o término dos trabalhos, se o Estado não 
promovesse a estabilidade de que trata o projeto 
incluso. 
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4. Apreciada a matéria nas Comissões 
Técnicas da Câmara dos Deputados, foi ela alterada, 
resultando, então, o projeto que, agora, nos é dado a 
apreciar. 

5. As modificações aprovadas, resultaram de 
meticuloso exame levado a efeito pelos Órgãos 
Técnicos da Câmara dos Deputados, no que 
concerne à verdadeira situação em que se 
encontram certos grupos de servidores do Estado, 
pagos à conta de verbas especiais. 

6. Assim, para todos os servidores, cujas 
características de trabalho se identificassem com os 
beneficiados na Mensagem Presidencial, foi tornada 
extensiva a medida principal, qual seja a de lhes dar 
a condição de extranumerários da União, por via de 
equiparação. 

7. Desta sorte, os empregados admitidos à 
conta de dotações constantes das verbas a que se 
refere o artigo 1º do projeto, desde que contem ou 
venham a contar 5 (cinco) anos de exercício, ficam 
equiparados aos extranumerários da União. 

8. Releva salientar, todavia, que o projeto, 
embora se revista de características genéricas, não 
deixa de anotar exceções impostas pela necessidade 
de fixação de seu âmbito de aplicação, já que outras 
categorias de servidores, exercitando atividades 
meramente transitórias, poderiam vir a ser 
deslocados para a sua órbita de domínio através de 
interpretação extensiva. 

9. Está, assim, expresso o parágrafo único do 
art. 1º: 

«Parágrafo único – O disposto neste artigo 
não se aplica: 

a) aos empregados admitidos em organismos 
mistos de cooperação internacional; 

b) ao pessoal de obras, exceto o tabelado 
pertencente aos serviços técnicos, de administração 
e fiscalização; 

c) aos pagos à conta de fundo especial ou 
recursos próprio do serviço; 

d) aos que prestam serviços contra pagamento 
mediante recibo, exceto se as relações de trabalho 
com o organismo empregador tiverem sido ou  
vierem a ser contínuas, por 5 (cinco) anos 
consecutivos». 

10. Como se observa, é evidente a feição 
transitória das atividades discriminadas nas alíneas 
a, b, c e d, do parágrafo único do art. 1º do projeto, 
razão pela qual foram excluídas de sua esfera de 
atuação. 

11. Resulta, então, do exame da matéria,  
que o espírito dominante, no caso, assenta na 
sentida necessidade de se dar aos executores 
dessas atividades – que nada têm de  
transitórias – as garantias de estabilidade no serviço 
público. 

12. Nesse passo, o Plano de Classificação de 
Cargos do Serviço Civil do Poder Executivo, 
recentemente aprovado na Câmara dos Deputados, 
teima em deixar à margem de quaisquer diretos e 
garantias os servidores admitidos à conta de 
dotações globais, considerados temporários em 
razão exclusiva da investidura, mas, de fato 
cumprindo atividades permanentes em função dos 
encargos a realizar. 

13. A aprovação do presente projeto 
determinará, em conseqüência, a equiparação 
dêsses servidores à condição de extranumerário, 
resultando daí, quando aprovado o Plano de 
Classificação, a absorção das funções nos  
novos quadros de funcionalismo do Poder  
Executivo. 

14. As demais prescrições constantes do 
projeto podem ser assim sintetizadas: 

a) Veda a admissão de empregados à conta 
de dotação global, recurso próprio do serviço, ou 
fundo especial, com as exceções de seu parágrafo 
único; 

b) Fixa o regime jurídico do pessoal de obras 
(legislação trabalhista); 
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c) Outorga o preenchimento das referências 
iniciais das Tabelas de Extranumerário do Serviço 
Público, mediante prova de habilitação. 

d) Passa à categoria de extra-numerário 
mensalista os tarefeiros e contratados, amparados 
pelo disposto no parágrafo do artigo 2º da Lei 
número 2.284-54. 

15. Essas medidas, é de se ressaltar, em nada 
prejudicam o planejamento geral de classificação de 
cargos do serviço público, já que ali se prevê a 
extinção das categorias de extranumerário pela 
absorção das respectivas tabelas nos quadros de 
funcionários do Poder Executivo. 

16. Em conclusão opinamos pela aprovação 
do presente projeto. 

Sala das Comissões, em 14 de novembro de 
1958. – Prisco dos Santos, Presidente. – Ary Vianna, 
Relator. – Gilberto Marinho. – Caiado de Castro. – 
Neves da Rocha. – Mem de Sá. 

 
Nº 505, de 1958 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 144, de 1958. 
 
Relator: Sr. Moura Andrade. 
O projeto em causa, originário do Poder 

Executivo, visa a equiparar servidores da União e 
das autarquias federais à categoria de 
extranumerários mensalistas, desde que contem ou 
venham a contar cinco anos de exercício, além de 
determinar outras providências. 

A Comissão de Serviço Público Civil, chamada 
a manifestar-se na espécie, conclui pela sua 
apreciação, aduzindo judiciosas ponderações que, 
no mérito, conduzem, de fato, a essa solução. 

Do ponto de vista financeiro que é dado  
a esta Comissão apreciar, nada há que  
reparar já que a proposição, atendendo ao  
aspecto puramente formal da organização ad- 
 

ministrativa, não envolve qualquer aumento de 
despesas. 

Assim sendo, nos manifestamos pela 
aprovação do presente projeto. 

Sala das Comissões, em 21 de novembro  
de 1958. – Vivaldo Lima, Presidente. – Auro de 
Moura Andrade, Relator. – Paulo Fernandes. – 
Lameira Bittencourt. – Francisco Gallotti. – Daniel 
Krieger. – Gaspar Velloso. – Novaes Filho. – Parsifal 
Barroso. 

 
PARECERES 

NS. 506, 507 E 508, DE 1958 
 

Nº 506, de 1958 
 

Parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça, sôbre a emenda ao Projeto de Lei do 
Senado nº 30, de 1957, que regula a contagem de 
tempo de serviço de magistrados federais e dá 
outras providências. 

 
Relator: Sr. Gilberto Marinho. 
O objetivo do Projeto nº 30, de 1957 é  

o de extinguir na Justiça Federal a anomalia de 
exigir-se prática forense para o ingresso nos  
quadros de magistratura e não ser contada  
essa prática, para os efeitos de aposentadoria  
e nem de melhoria de vencimentos, colocando  
os juízes vindos da advocacia e do Ministério 
Público, em situação de desigualdade em face dos 
magistrados que ingressaram desde logo na  
carreira. 

Vários Estados, como os de Minas Gerais, 
Paraná, Rio Grande do Sul e outros contêm, em sua 
legislação, normas destinadas a evitar êste 
inconveniente que desencoraja advogados de longo 
tirocínio e reputação a integrarem os quadros da 
magistratura, pela disparidade de tratamento 
dispensado pela situação vigente. 
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Visou-se inicialmente a atender apenas os 
provindos da classe de advogados. Entretanto, 
levando em conta que a prática forense, nem sempre 
decorre do exercício da advocacia, a Emenda nº 1-C 
apresentada pela Comissão do Serviço Público Civil, 
eliminou a expressão – provindos da classe de 
advogados – para que se não instituíssem privilégios 
de duvidosa constitucionalidade. A cautela merece 
aplausos. 

Surge, porém, a Emenda nº 2 e adota um 
critério oposto restringindo à contagem do tempo de 
advocacia apenas aos advogados e sòmente para os 
tribunais que tenham um quinto constituído por essa 
classe. Com isto, a emenda exclui os Ministros do 
Supremo Tribunal e do Tribunal Federal de 
Recursos, limitação que, de modo algum, data venia 
se justifica. Se a razão do projeto é estimular o 
interêsse dos advogados e membros do Ministério 
Público, pela Magistratura, evitando que os 
provindos dessa atividade profissional sofram 
desigualdades de tratamento, em relação aos juízes 
de carreira, tanto quanto aos outros tribunais o 
projeto deve cuidar da mesma diretriz em relação à 
Côrte Suprema do País, onde também as 
desigualdades não devem ter lugar. Igualmente não 
se compreende que apenas conte o exercício da 
advocacia, quando o texto constitucional exige 
prática forense, em sentido genérico. 

Convém lembrar que sôbre esta matéria, 
transitou anteriormente o Projeto nº 2.150, de 1952 da 
Câmara dos Deputados e nº 148, de 1956 do Senado 
Federal e que foi vetado pelo Senhor Presidente da 
República exatamente pelas limitações que continha, 
excluindo também os Ministros do Supremo Tribunal 
Federal de Recursos e cogitando apenas do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal. 

As razões do veto do Senhor Presidente da 
República, aprovado pelo Congresso, continham 
estas expressões: 

«...Assim o Projeto de Lei em aprêço cria um 
regime «sui generis» de aposentadoria aplicável 
especificadamente a determinado tribunal e restrito 
grupo de desembargadores, pelo que se torna 
indefensável em face dos preceitos constitucionais 
que disciplinam a matéria». 

E mais adiante sustentou o Senhor Presidente 
da República: 

«O quinhão dos lugares a que se refere o item 
V do art. 124 da Constituição é preenchido 
alternativamente por um membro do Ministério 
Público e por um advogado. Assegurar a êste a 
contagem do tempo de efetivo exercício da 
advocacia, com exclusão do primeiro que também 
poderá ter, antes do ingresso no serviço público, 
uma parcela ponderável de sua vida dedicada à 
profissão de advogado, é instituir privilégio 
inaceitável». 

Finalmente acentuam as razões do veto: 
«Enquanto aludidos desembargadores 

receberiam os favores em referência, que não 
atingiriam outros desembargadores do mesmo 
colégio judiciário, os Ministros do Supremo 
Tribunal e do Tribunal Federal de Recursos, 
vindos da advocacia, ficariam, no tocante à 
mencionada vantagem, em posição bem  
diversa». 

Vê-se, pois, que a Emenda nº 2  
repete os inconvenientes do projeto vetado,  
ainda que a Emenda número 1-C, apresentada  
pela Comissão de Serviço Público Civil é a que 
espelha o pensamento já manifestado pelo 
Congresso, como diretriz para solver essa grave 
 f 
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lacuna legislativa, no propósito de aperfeiçoar os 
quadros do Poder Judiciário. 

Sala das Comissões, em 25 de junho de 1958. 
– Lourival Fontes, Presidente. – Gilberto Marinho, 
Relator. – Ruy Carneiro. – Rui Palmeira. – Lima 
Guimarães. – João Villasbôas. – Benedito 
Valladares. 

 
Nº 507, de 1958 

 
Da Comissão de Serviço Público Civil, sôbre a 

Emenda nº 2, ao Projeto de Lei, do Senado número 
30, de 1957. 

 
Relator: Sr. Neves da Rocha. 
Esta Comissão já se manifestou 

favoràvelmente ao projeto de lei da Câmara que 
regula a contagem de tempo de serviço de 
magistrados federais, e dá outras providências, 
oferecendo-lhe a Emenda nº 1-C. 

Ao mesmo projeto o Senador Mem de Sá 
apresentou, em Plenário, a Emenda de nº 2, 
modificativa do art. 1º, nos seguintes têrmos: 

«Art. 1º Os magistrados federais, incluídos 
os da Justiça do Distrito Federal, recrutados na 
classe dos advogados para constituição de um 
quinto dos Tribunais, nos têrmos da Carta de 
1946, contarão como tempo de serviço, para todos 
os efeitos, no máximo quinze anos de exercício de 
advocacia». 

Essa emenda, sob muitos aspectos, prejudica 
o ponto de vista que manifestamos em parecer 
anterior, razão pela qual opinamos contràriamente à 
Emenda de número 2. 

Sala das Comissões, em 4 de julho de 1958. – 
Prisco dos Santos, Presidente. – Neves da Rocha, 
Relator. – Gilberto Marinho. – Ary Vianna. – Caiado 
de Castro. 

Nº 508, de 1958 
 

Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 
Lei do Senado nº 30, de 1957. 

 
Relator: Sr. Lameira Bittencourt. 
O projeto em causa, de iniciativa do ilustre 

Senador Caiado de Castro, prescreve que os 
magistrados federais, incluídos os do Distrito 
Federal, contarão, como tempo de serviço, quinze 
anos de profissão de advocacia. 

Com pareceres favoráveis das Comissões de 
Constituição, e Justiça, de Serviço Público e de 
Finanças, em Plenário recebeu uma emenda sôbre a 
qual ora nos cabe opinar, de autoria do nobre Senador 
Mem de Sá, restringindo a contagem de tempo apenas 
aos «magistrados recrutados na classe de advogados 
para a constituição de um quinto dos tribunais», 
excluídos assim, os membros do Supremo Tribunal 
Federal e do Tribunal de Recursos. 

Não há dúvida, que no ponto de vista estrita e 
rigorosamente financeiro, a emenda representaria 
um menor ônus para o Erário da União. 

Mas a questão essencialmente constitucional 
e jurídica, é, quanto ao seu mérito, por isso mesmo, 
mais da alçaria da ilustrada Comissão de 
Constituição e Justiça, que, em brilhante parecer da 
lavra do nobre Senador Gilberto Marinho, já se 
manifestou contràriamente àquela emenda, que 
criaria situações discriminatórias, pouco compatíveis 
com o princípio constitucional da igualdade. 

No mesmo sentido, também, opinou a douta 
Comissão de Serviço Público. 

Face, assim, ao autorizado pronunciamento da 
ilustrada Comissão de Constituição e Justiça, pelas 
lazões expostas, somos pela rejeição da Emenda 
número 2. 

É o nosso parecer. 
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Sala das Comissões, 31 de outubro de  
1958. – Vivaldo Lima, Presidente, em exercício. – 
Lameira Bittencourt, Relator. – Othon Mäder. – Júlio 
Leite. – Parsifal Barroso. – Francisco Gallotti. – 
Gaspar Velloso. – Daniel Krieger. – Novaes  
Filho. 

 
Nº 509, de 1958 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre a Emenda 

Substitutiva número 1 oferecida ao Profeto de Lei da 
Câmara dos Deputados, nº 141, de 1958, o qual 
revigora pelo prazo de dois anos o crédito especial 
de Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de 
cruzeiros) autorizado pela Lei nº 3.235 de 19 de 
dezembro de 1956, para ocorrer às despesas de 
exercícios encerrados. 

 
Relator: Sr. Ary Vianna. 
O Projeto em estudo, de nº 141, de 1958 

retorna a esta Comissão em virtude do Plenário 
desta Casa haver acolhido a emenda substitutiva 
oferecida pelo Senador Francisco Gallotti e que 
figura no processo sob o nº 1. 

O art. 1º da citada emenda repete a 
autorização ao Poder Executivo para abrir  
um crédito especial para ocorrer ao pagamento de 
despesas com exercícios encerrados, mas aumenta 
o quantum dêsse crédito de Cr$ 500.000.000 00 
(quinhentos milhões de cruzeiros) para Cr$ 
700.000.000,00 (setecentos milhões de cruzeiros) e 
estabelece nos seus quatro parágrafos as seguintes 
medidas: 

a) destaca a importância de Cr$ 
200.000.000,00 dêsse crédito para pagamento 
das dívidas de liquidação regulada pelo  
art. 8º do Código de Contabilidade da União; 
 

b) exclui dêsse destaque os processos já 
relacionados pelo Ministério da Fazenda, nos têrmos 
do que prescreve o parágrafo 4º do citado artigo 78 
daquele Código, isto é, pagamentos já autorizados 
por lei;  

c) atribui ao Diretor da Despesa Pública do 
Tesouro Nacional a competência para efetivar o 
pagamento dessas despesas e ainda para delegar 
tal pagamento;  

d) estabelece ainda que o processamento do 
pagamento dessas despesas obedece à ordem de 
entrada dos pedidos no Ministério da Fazenda. 

A emenda substitutiva sob análise dispõe, 
finalmente (art. 2º), que do referido crédito especial 
seja destacada ainda a parcela de Cr$ 1.500.000,00 
(um miIhão e quinhentos mil cruzeiros) para ocorrer 
ao pagamento de gratificação por serviços 
extraordinários prestados na base do que dispõe o 
art. 145, item III e art. 150, inciso I da Lei número 
1.711, de 28 de outubro de 1952. 

O autor da emenda substitutiva em exame 
oferece argumento suficiente à justificação da sua 
iniciativa. 

Realmente, o aumento pronosto e as normas 
sugeridas para disciplinar o processamento e 
aplicação do crédito em causa se ajustam 
perfeitamente às regras da administração financeira 
mais conveniente aos superiores interêsses do 
Tesouro e à justa expectativa das partes 
interessadas. 

Do exposto, somos pela imediata aprovação 
da emenda, atendendo à urgência de que se reveste. 

Sala das Comissões, em 21 de novembro de 
1958. – Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – Ary 
Vianna, Relator. – Parsifal Barroso. – Júlio Leite. – 
Gaspar Velloso. – Lima Guimarães. – Francisco 
Galloti. – Lameira Bittencourt. – Paulo Fernandes. 
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EMENDA A QUE SE REFERE O  
PARECER SUPRA: 

 
EMENDA Nº 1 

 
(Substitutivo ao Projeto) 

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a 

abrir ao Ministério da Fazenda um crédito especial 
de Cr$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de 
cruzeiros) para ocorrer a despesas de exercícios 
encerrados. 

§ 1º Dessa importância destacam-se Cr$ 
200.000.000,00 (duzentos milhões de cruzeiros), 
para pagamento das dívidas cuja liquidação obedece 
às normas estabelecidas pelo Art. 78 do Código de 
Contabilidade da União. 

§ 2º Não se incluem nesse destaque os 
processos já relacionados pelo Ministério da 
Fazenda, de acôrdo com o § 4º do mencionado Art. 
78, cujos pagamentos já estejam autorizados por lei. 

§ 3. A autorização para pagamento dessas 
despesas é da competënc.a do Diretor da Despesa 
Pública do Tesouro Nacional, que poderá delegá-la. 

§ 4º O processamento das despesas de que 
trata êste artigo, obedecerá à ordem de entrada dos 
pedidos no Ministério da Fazenda. 

Art. 2º Do referido crédito será destacada 
ainda a parcela de Cr$ 1.500.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil cruzeiros), destinada a ocorrer ao 
pagamento de gratificação pela prestação de 
serviços extraordinários e com base no Art. 145, item 
III e art. 150, inciso I da Lei 1.711 de 23-10-52. 

 
Justificação 

 
O projeto oriundo da Câmara dos Deputados 

determinava a revigoração do crédito especial de Cru- 
 

zeiros 500.000.000,00 (quinhentos milhões  
de cruzeiros), autorizado pela Lei 3.035, de 19-12-
56, para ocorrer a despesas de exercícios 
encerrados. 

Segundo informação obtida no Ministério  
da Fazenda, o saldo dêsse crédito é de  
apenas Cruzeiros 300.000.000,00 (trezentos  
milhões de cruzeiros), inteiramente insuficiente  
para o montante das dívidas de exercícios  
findos, cujos processas se acumulam na Diretora  
da Despesa Pública e se avolumam a cada  
passo. 

Agora mesmo, acham-se em revisão naquela 
Diretoria, mais de quarenta mil processos de 
aposentadoria e cêrca de dez mil de habilitação de 
pensão, em conseqüência de haver sido sustada a 
execução do art. 2º da Lei 2.622, de 1955, e da nova 
interpretação dada pela Lei 3.354-57 sôbre pensões 
militares. 

Tôdas essas revisões têm efeito retroativo  
e os interessados fazem jus a diferenças  
de proventos e pensões a serem pagas por 
exercícios findos sendo, pois, de tôda conveniência 
que se escoem os processos estagnados para  
que dêem lugar aos novos, originados dessas 
revisões. 

Convém acentuar que, além dos processos 
comuns de exercícios findos existem mais de vinte 
mil de dívidas relacionadas, já julgadas procedentes, 
mas, ainda não autorizadas por lei pára pagamento, 
justificando-se, dessa forma, o destaque dos Cr$ 
200.000.000,00 de que trata o § 1º do presente 
projeto de lei. 

Em conseqüência dêsse aumento de trabalho 
fica, igualmente, justificado o destaque de Cruzeiros 
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil cruzeiros) 
para pagamento de serviços extraordinários, porque 
o volume de trabalho na Diretdria da Despesa 
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Pública não permite a sua execução durante o 
expediente normal. 

Sala das Sessões, em 10 de novembro de 
1958. – Francisco Gallotti. 

O Sr. Apolônio Salles, deixa a cadeira da 
Presidência, assumindo-a o Sr. Freitas Cavalcanti. 

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

Tem a palavra o nobre Senador ApoIónio 
Salles, orador inscrito. 

O SR. APOLÕNIO SALLES (*): – Senhor 
Presidente, Senhores Senadores, na segunda-feira 
desta semana, recebi, em meu gabinete, a visita do 
Sr. Percy Charles Murray, Presidente da Associação 
Brasileira de Reabilitação, que se fazia acompanhar 
de dois representantes de incapacitados. Vieram ao 
Senado para me entregar, como Vice-Presidente 
desta Casa, o Memorial que passo a ler: 

A.B.B.R. – Associação Brasileira Beneficente 
de Reabilitação. 

Excelentíssimo Senhor Presidente e demais 
Membros do Senado Federal. 

A Associação Brasileira Beneficente de 
Reabilitação (A.B.B.R.), congregando a imensa 
massa de indivíduos portadores do deficiências 
físicas, reunidos para a defesa de seus legítimos 
interêsses comuns, realiza um impressionante 
movimento, inspirado no propósito de suscitar  
que se aprofunde, na opinião do público a  
magnífica acolhida que a Nação inteira vem 
dispensando à obra de recuperação dos 
incapacitados parcialmente, para as atividades 
 

 
__________________ 
(*) –Não foi revisto pelo orador. 

em geral, em uma demonstração esplêndida de 
solidariedade humana. 

Assim sendo, desfecharam, os que vêem 
reduzidas as suas aptidões para o trabalho, uma 
arrancada para a conquista de um lugar ao sol, 
clamando pelo direito ao ensino, à assistência 
médica e hospitalar especializadas e, sobretudo, 
pelo direito ao trabalho. 

A diminuição física que o infortúnio lhes trouxe 
não os leva à indolência nem à posição inerte de um 
beneficiado pela aposentadoria. 

Ao contrário disso, as mutilações ou carências 
estão sendo come rosadas pelo refortalecimento 
espiritual do relativamente incapaz, o que se afere 
pela sua reação em caráter coletivo, com o propósito 
alevantaio de alargar, cada vez mais, o âmbito de 
sua capacidade de produzir, enfrentando a luta pela 
vida ao lado dos indivíduos capazes, na medida de 
suas possibilidades. 

Se o trabalho é uma obrigação social e  
a todos é assegurado Iabor que possibilite  
existência condigna (Constituição Federal, art.  
145 parágrafo único), cumpre a regulamentação 
urgente dêsse mandamento, por forma a que a 
todos, sem exceção, inclusive aos relativamente 
incapazes, seja proporcionado trabalho e existência 
condigna. 

Tal será atingido, determinando a lei  
que o trabalho seja extensivo aos deficitários 
físicos, amparando-os moral e econômicamente, 
mediante uma ação de reintegração plena ao 
convívio social, exercida sob a égide do  
Estado, em franca colaboração com as classes 
patronais, não só sob o influxo de comezinhos 
sentimentos de humanidade, mas ainda com o 
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elevado propósito social de proporcionar trabalho 
aos que o podem realizar e reduzir o pêso morte  
das pensões pagas a inativos passíveis de 
recuperação. 

Os milhares de atingidos pelas restrições  
de ordem física não deverão sofrer outras  
quaisquer que lhes frustrem o direito de viver,  
e, assim, unidos nesta cruzada de soerguimento  
que trouxe do ímpeto de suas origens as marcas  
da vitória, querem apelar para os Srs. Senadores  
no sentido de que busquem todos, no exercício  
do superior poder de legislar, as soluções  
legais adequadas, que venham amparar,  
de forma ampla e definitiva, os impostergáveis 
direitos daqueles que apenas anseiam por que seja 
pôsto em execução o postulado constitucional do 
direito ao trabalho. 

O Parlamento Nacional, magnífico estuário da 
vontade, popular, auscultando os anseios de uma 
parte ponderável do povo brasileiro, constiuída  
pelos milhares de incapacitados, não há de ser 
insensível ao seu apêlo, e providenciará, por  
certo e sem tardança, a fim de que sejam alcançados 
os objetivos relacionados com a presente 
mensagem. 

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1958. 
(a) Percy Charles Murray, Presidente. 
(a) Fernando Iehly de Lemos, 1º Vice-

Presidente. 
(a) José Maria da Silva Rosa de Lemos, 1º 

Secretário do Conselho Deliberativo. 
A estranha comissão, Senhor Presidente, 

comoveu-me profundamente. Eram elementos 
humanos que resistiam e lutavam contra deficiências 
físicas que na aparência, pelo menos, se 
encontravam superadas, por fôrça de vontade 
invulgar. 

Não vinham pedir o placet do Senado para 
uma vida ociosa nem mesmo para uma vida de 
recuperação tranqüila. Não vinham solicitar dos 
Senhores Senadores simpatia para movimento de 
pura caridade para aquêles que, por uma infelicidade 
qualquer, se encontrassem com deficiência evidente 
e palpável suficiente para fraquejar pessoas menos 
dosadas de vontade e de desejo de viver. 

Traziam-me, sim, um memorial em que 
solicitavam, apenas, do Senado da República 
simpatia para o movimento que estavam iniciando, 
no Brasil, através do qual visam a obter, sob a égide 
do Estado oportunidade de trabalho. Trabalho para 
aquêles que talvez tivessem o direito de viver 
tranqüilamente, sem a obrigação de ganhar o seu 
próprio pão depois de tanto sofrimento e tamanho 
infortúnio. 

Aquela visita Senhor Presidente, emocionou-
me profundamente – repito – tanto mais que soubera 
que, há alguns dias, estranho cortejo desfilara pelas 
ruas da cidade do Rio de Janeiro em que dezenas e 
dezenas de homens com deficiências físicas 
evidentes mostravam perante a cidade do Rio de 
Janeiro, progressista, laboriosa e trepidante, que 
sabiam viver, apesar de tudo. 

Relembram-me episódios da história, o que 
homens sem vigor fisico, mutilados, conseguiram 
realizar, depois de imobilizados sôbre uma cama ou 
uma cadeira de rodas, por compensarem na fôrça de 
seu pensamento tôdas as deficiências das fôrças 
físicas manifestas. 

Senhor Presidente, um movimento como êsse 
merece de nós, sem dúvida tôda a simpatia e todo o 
nosso apoio; merece de nós todo o incitamento. 

É nesse sentido que ocupo a tribuna,  
para pedir a atenção do Ministério da  
Educação e Cultura e do Govêrno da República, 
a fim de que essa onda de boa-vontade 
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e de resistência à fatalidade de valores humanos 
mereça o patrocínio daqueles que esperam para os 
nossos semelhantes um futuro tão grandioso como 
futuro grandioso todos desejamos para a Pátria de 
que êles são parcela digna e honrada. (Muito bem! 
Muito bem!). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Apoiada, pelo número 

de assinaturas que contém, vai ser lida a emenda à 
Constituição da República. 

É lido o seguinte: 
 

PROJETO DE REFORMA CONSTITUCIONAL 
Nº 2, de 1958 

 
Outorga o título de Conselheiro da República, 

aos ex-Presidentes da República, assegurando-lhes 
prerrogativas e vantagens dos Senadores. 

 
É acrescido ao art. 61 da Constituição o 

seguinte: 
Parágrafo único. Os Presidentes da República, 

desde a data em que hajam deixado o cargo, terão, 
com o título de Conselheiro da República, as 
prerrogativas e vantagens dos Senadores, exceto o 
direito de voto. 

 
Justificação 

 
Na organização constitucional do Império 

Brasileiro, ao lado dos órgãos temporários existiam 
outros vitalícios, notadamente o Conselho de Estado 
e o Senado, que permitiam o aproveitamento de 
capacidades formadas no exercício diuturno da 
função pública, dando ao Estado uma perfeita 
continuidade. A República aboliu as magistraturas 
vitalícias, mas é inegável que essa abolição não 
impede que se assegure um pôsto permanente, aos 
cidadãos elevados à suprema magistratura da 
República pelo sufrágio universal. 

Daí a presente emenda constitucional, que 
visa a conferir aos ex-Presidentes da República as 
 

mesmas prerrogativas dos membros do Senado 
Federal, dando-lhes uma tribuna, altamente 
qualificada, de onde poderão defender os atos do 
seu govêrno. Ao mesmo tempo, o ex-Presidente da 
República, nela soma de experiências que recolhe 
no desempenho da mais alta função executiva e pela 
vinculação de sua pessoa às soluções adotadas no 
período do seu mandato deve ter a onortunidade de 
aplicar, daí por diante, na vida pública, êsse cabedal, 
associando-se ao trabalho legislativo, e exercendo a 
crítica dos atos do govêrno das administrações 
posteriores. 

Nesta Casa do Congresso os atos, opiniões e 
palavras do, ex-Presidente deverão ficar 
resguardadas pelas imunidades próprias dos 
membros do Poder Legislativo, a fim de que a sua 
atuação se possa desenvolver, em benefício da 
Nação, com independência e isenção, livre de 
constrangimentos e a salvo de perseguições. 

Ao outorgar-lhe, porém, essa condição, não 
pode a Constituição deixar de privá-lo do voto. 

Como Conselheiro, não deve o ex-Presidente 
exercer o direito de voto por óbvias razões. Não 
sendo representante dos Estados ou do Distrito 
Federal o seu voto viria romper o princípio de 
igualdade entre os Estados membros da Federação, 
próprio da composição do Senado. 

É a temporacidade dos mandatos legislativos, 
cuja investdura fica sujeita a periódicas consultas ao 
eleitorado, que confere ao Senador ou Deputado, no 
regime representativo, o direito de votar nas casas 
do Congresso. 

Sendo permanente a função de Conselheiro, 
não deve êle votar, à falta de um mandato 
representativo mas apenas sugerir, discutir e  
opinar. 

A experiência dos povos cultos manda 
aproveitar os ex-Presidentes da República  
em funções relevantes; a Constituição da Itá- 
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lia, no artigo 59, outorga-lhe mandato  
de Senador vitalício e a recente Constituição 
francêsa inclui o seu nome entre os  
membros natos do Conselho Constitucional (art. 
56). 

No mais, a condição conferida por  
esta emenda ao ex-Presidente da República, 
assegura ao ex-Presidente da República  
o decôro e a segurança que lhe deve a  
Nação, e pode sem dúvida representar um 
importante fator de elevação dos nossos 
costumes políticos, prevenindo muitos males que 
a experiência democrática nos tem feito 
conhecer. 

Sala das Sessões, em 21 de novembro  
de 1958. – Gilberto Marinho. – Parsifal  
Barroso. – Filinto Müller. – Benedicto Valladares. 
– Juracy Magalhães. – Lima Guimarães. – 
Victorino Freire. – Novaes Filho. – Francisco 
Gallotti. – Gomes de Oliveira. – Júlio Leite. – 
Attílio Vivacqua. – Onofre Gomes. – Moreira 
Filho. – Lameira Bittencourt. – Paulo  
Fernandes. – Caiado de Castro. – Domingos 
Vellasco. – Georgino Avelino. – Alô  
Guimarães. – Mem de Sá. – Ary Vianna. – 
Mourão Vieira. – Gaspar VeZloso. – Arlindo 
Rodrigues. – Públio de Mello. – Moura  
Andrade. – Othon Mäder. – Alencastro 
Guimarães. – Waldemar Santos. – Reginaldo 
Fernandes. – Ruy Carneiro. – Ezechias da 
Rocha. – Apolônio Salles. – Vivaldo  
Lima. – Freitas Cavalcanti. Lima Teixeira. – 
Prisco dos Santos. – Neves da Rocha. – 
 Pedro Ludovico. – Leônidas Mello. – Lourival 
Fontes. – Sebastião Archer. – Fernandes Távora. 
– Saulo Ramos. – Jorge Maynard. – Carlos 
Lindenberg. – Álvaro Adolpho. – Coimbra Bueno. 
– Lino de Mattos. – João Aruda. – Benardes 
Filho. 

O SR. PRESIDENTE: – O projeto vai à 
publicação. Sôbre a mesa requerimento do 
 

nobre Senador Gilberto Marinho.  
É lido e aprovado o seguinte 
 

REQUERIMENTO 
Nº 457, de 1958 

 
Nos têrmos do art. 123, letra a, do Regimento 

Interno, requeiro dispensa de interstício para o 
Projeto de Lei da Câmara nº 144-58, que equipara 
servidores da União e das autarquias federais à 
categoria de extranumerários mensalistas, desde 
que contem ou venham a contar 5 anos de exercício, 
e dá outras providências, a fim de que figure na 
Ordem do Dia da próxima sessão. 

Sala das Sessões, em 21 de novembro de 
1958. – Gilberto Marinho. 

O SR. PRESIDENTE: – O Projeto de Lei da 
Câmara nº 144, de 1958, será incluído na Ordem do 
dia da próxima sessão. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 143, de 1958, que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício financeiro de 
1959 – Anexo 5 (Poder Judiciário) tendo Parecer nº 
498, de 1958, da Comissão de Finanças, favorável, 
com as Emendas que oferece, sob ns. 1-C a 100-C. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 

emenda que vai ser lida. 
É lida e apoiada a seguinte: 
 

EMENDA Nº 101 
 
04.02 – Tribunais Regionais Eleitorais. 
04.02.19 – Santa Catarina. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
1.1.15 – Gratificação de função. 
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1.1.23 – Gratificação pela prestação de serviço 

extraordinário. 
Subconsignação: 
1.1.01 – Ao invés de Cruzeiros 4.092.000,00 – 

Diga-se: Cruzeiros 5.011.200,00. 
1.1.15 – Ao invés de Cruzeiros 575.60000 – 

Diga-se: Cruzeiros 126.000,00. 
1.1.23 – Ao invés de Cruzeiros 635.820,00 – 

Diga-se: Cruzeiros 1.414.600,00. 
 

Justificação 
 
A alteração constante da presente emenda se 

impõe, atendendo-se à alteração havida no Quadro 
da Secretaria do Tribunal Regional de Santa 
Catarina, em face da Lei nº 3.460, de 19 de 
novembro corrente. 

Senado Federal, em 21 de novembro de 1958. 
– Francisco Gallotti. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto e as emendas. (Pausa)  

Não havendo quem faça uso da palavra 
encerro a discussão (Pausa). 

Encerrada. 
O projeto volta à Comissão de Finanças para 

que se pronuncie sôbre a emenda de Plenário. 
 
Discussão única do projeto de Resolução  

no 19, de 1958, de autoria da Comissão  
Diretora. Que nomeia Cristina Rosa Maria Joffily, 
candidata habilitada em concurso para o cargo de 
Taquígrafo, classe N do Quadro da Secretariado 
Senado Federal (projeto incluído em Ordem do Dia 
em virtude de dispensa e interstício concedida na 
sessão anterior, a requerimento do Senhor  
Daniel Krieger), tendo Parecer Favoráveis  (números 
 

500 e 501, de 1958), das Comissões: de 
Constituiçdo e Justiça e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte pronto aprovado, que vai à 

Comissão Diretora para Redação Final. 
O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a 

matéria constante do avulso da Ordem do Dia. 
Convoco os Senhores Senadores para uma 

sessão extraordinária segunda-feira, às 10 horas, 
com a seguinte 

 
ORDEM DO DIA 

 
Matéria Preferencial 

 
1 – Votação, em discussão única, do Projeto 

de Lei da Câmara nº 143, de 1958, que estima a 
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício 
financeiro de 1959 – Anexo 5 (Poder Judiciário) 
(incluído em Ordem do Dia nos têrmos do art. 91, 
letra c, do Regimento Interno), tendo Parecer nº 493, 
de 1958 da Comissão de Finanças, favorável, com 
as Emendas que oferece, sob ns. 1-C a 100-C, e 
dependendo de pronunciamento da mesma 
Comissão sôbre a emenda de Plenário. 

2 – Votação em discussão única do Projeto de 
Lei da Câmara nº 72, de 1957, que suprime a alínea 
e do artigo 4º do Decreto-lei nº 6.920, de 3 de 
outubro de 1944, que dispõe sôbre o pessoal do Ins- 
 

 



– 1059 – 
 
tituto Nacional do Pinho, tendo Pareceres, sob ns. 68 
a 70, 179, 473 e 474, de 1958, das Comissões de 
Constituição e Justiça, Serviço Público Civil e de 
Finanças, favoráveis ao projeto e contrários à 
emenda de Plenário. 

3 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 144, de 1958, que equipara servidores da 
União e das autarquias federais à categoria de 
extranumerários mensalistas, desde que contem ou 
 

venham a contar cinco anos de exercício, e dá outras 
providências (incluído em Ordem do Dia, em virtude 
de dispensa de interstício, concedida na sessão 
anterior a requerimento o Sr. Senador Gilberto 
Marinho), tendo Pareceres Favoráveis (ns. 504 e 
505, de 1958) das Comissões: de Serviço Público 
Civil; e de Finanças. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 21 horas e 45 minutos. 

 



161ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 24 DE NOVEMBRO DE 1958 
 

EXTRAORDINARIA 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. APOLONIO SALLES E DOMINGOS VELLASCO 
 

Às 10 horas, acham-se presentes os Srs. 
Senadores: 

Vivaldo Lima. 
Mourão Vieira.  
Prisco dos Santos.  
Lameira Bittencourt.  
Sebastião Archer.  
Victorino Freire.  
Públio de Mello.  
Waldemar Santos.  
Mathias Olympio.  
Leônidas Mello.  
Onofre Gomes. 
Parsifal Barroso.  
Kerginaldo Cavalcanti.  
Reginaldo Fernandes.  
Ruy Carneiro. 
Argemiro de Figueiredo.  
Apolônio Salles.  
Novaes Filho. 
Ezechias da Rocha.  
Freitas Cavalcanti.  
Rui Palmeira. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard.  
Neves da Rocha.  
Juracy Magalhães.  
Lima Teixeira. 
Carlos Lindenberg.  
Attílio Vivacqua.  
Ary Vianna. 
Moreira Filho. 
Arlindo Rodrigues.  
Caiado de Castro.  
Gilberto Marinho.  
Benedicto Valladares.  
Lima Guimarães.  
Domingos Vellasco.  
Mário Motta. 
João Villasbôas.  
Filinto Müller. 
Othon Mäder. 

Gaspar Velloso. 

Gomes de Oliveira.  

Francisco Gallotti.  

Saulo Ramos. 

Daniel Krieger. 

Mem de Sá. – (46). 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 46 Senhores 

Senadores. 

Havendo número legal, está aberta a sessão. 

Vai ser lida a Ata. 

O Sr. Jorge Maynard, servindo de 2º 

Secretário, procede à leitura da Ata da sessão 

anterior que, posta em discussão, é sem debate 

aprovada. 

O SR. PRESIDENTE: – Não há, sôbre a 

mesa, expediente a ser lido. (Pausa). 

O Sr. Apolônio Salles deixa a cadeira  

da Presidência, assumindo-a o Sr. Domingos 

Vellasco. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 

Senador Apolônio Salles, orador inscrito. 

O SR. APOLONIO SALLES: – Senhor 

Presidente, Senhores Senadores, no sábado, 

uma comissão de ilustres Senadores, atendendo 

a convite do Presidente da Comssão do Vale  

do São Francisco, Sr. Assis Scaffa, voou  

para o longínquo Alto São Francisco, a fim 
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de visitar as obras da Barragem de Três Marias. 
Daqui saimos, alta manhã, pretendendo atingir 
aquela paragem, onde se realiza uma das grandes 
obras do atual Govêrno ainda na hora mais 
agradável dos ensolarados dias sertanejos. 

Voamos, eram pouco mais de seis horas da 
manhã, e já no caminho traçado nos céus de nossa 
terra, pudemos satisfazer a nossa curiosidade 
verificando, aqui e ali algumas modificações da 
paisagem tão costumeiramente avistada por nós, nos 
contínuos vôos que fazemos sôbre o território 
brasileiro. 

Não tínhamos voado ainda meia hora e 
podíamos defrontar, à direita do avião, em que 
viajávamos a listra contínua e bem traçada da 
Rodovia Rio-Belo Horizonte destacando-se, no 
maciço verde, à direita de quem voava, um dos seus 
viadutos mais célebres, que segundo me informaram 
durante a viagem, deveria ser o Viaduto do Papagaio. 

Senhor Presidente, eu não registraria, numa 
viagem específica para visitar a Barragem de Três 
Marias, êste episódio de se defrontar, poucos 
minutos saídos do Rio de Janeiro, um viaduto em 
altas proporções, se, com isto, não quisesse mostrar 
que realmente vivemos agora, numa era em que o 
Brasil está atacando, de rijo e com coragem, 
problemas básicos de sua estruturação econômica – 
problemas básicos que sempre foram aspiração de 
todos nós e sempre objeto de tôdas as críticas 
verdadeiras e sinceras que os homens públicos do 
Brasil fizeram. 

Mas, Senhor Presidente, isso foi apenas o 
primeiro episódio. Lá pelas oito horas e meia, já nos 
encontrávamos no Alto São Francisco, na região de 
Três Marias. 

Quando ali descemos, no aeroporto,  
de terra mas bem traçado no meio de  
uma clareira, na caatinga rala e desfolhada  
da região, sentimo-nos como conquis- 
 

tadores. Conquistadores por que? meus prezados 
colegas. – Conquistadores porque, integrantes dessa 
geração que está fazendo, para o Brasil, obras que, 
em outros países sujeitos a regimes diferentes, 
talvez tivessem repercussão muito maior no mundo, 
como demonstração da excelência do regime, e dos 
homens. 

Senhor Presidente, ali, poucos minutos depois, 
já nos transportávamos em ônibus confortáveis por 
uma gama de estradas de serviço que bem se 
poderiam considerar comparáveis às boas estradas 
que outrora, satisfaziam os nossos desejos de ver o 
Brasil cortado por rodovias. 

A seis quilômetros da Barragem de Três 
Marias foi onde, pela primeira vez, os nossos  
olhos se acomodaram àquela paisagem inusitada. 
Ao percorrermos êsses seis quilômetros, ao  
lado direito, num belíssimo vale em ferradura  
cuja alca setentrional abraçava o Rio São  
Francisco num dos seus coleios lascivos em que 
recebia o Rio Borrachudo, ali se encontrava a central 
produtora de material de granito para concreto. A 
alguns quilômetros além, as pedreiras outrora 
escondidas pela mataria, estavam sendo demolidas 
e rasgadas pela violência das explosões de  
dinamite e lá perto de nós, o britador colossal 
atordoava nossos ouvidos com as pancadas 
monótonas e continuadas de mil martelos 
misteriosos que fragmentavam impiedosamentee  
a rocha; uma esteira rolante levava a rocha 
rebentada para o soteio das peneiras e do alto  
caíam continuamente formando cones coloridos 
como se fôssem plasmados por termitas  
gigantescos naquela terra sáfara e desconhecida. 
Era a central produtora de mais de trezentos  
metros cúbicos de material para concreto  
por hora. 

A seis quilômetros, todo aquêle material seria 
levado e estava sendo levado para a consolidação das 
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bases da grande obra hidráulica que é a Barragem 
de Três Marias. 

Sr. Presidente, ao percorrermos êsse trajeto 
de seis quilômetros de ótima estrada, tivemos 
conhecimento de que a cento e vinte quilômetros 
adiante, pela mesma ou por outra estrada 
semelhante, se iria procurar material silicioso, areia 
também indispensável para as bases de concreto. E 
dizer-se que a menos de ano e meio aquelas 
paragens, êsse deserto, era tão deslocado que para 
se chegar até ali se fêz uma vereda por onde mal o 
jipe podia passar. De fato, os primeiros dados 
técnicos foram tirados das alturas, pela 
fotogrametria, porque o acesso era difícil, e o 
primeiro aceno aos técnicos para que ali se 
concentrassem foi dado pelas fotografias, sòmente 
colhidas pelos recursos da aviação moderna. E 
agora, o que se via, era uma povoação abrigando 
cêrca de dez mil almas, porque abrigava dois  
mil e quinhentos operários; era um trecho de 
desmonte, para empréstimo de terra, em que,  
corno surprêsa para todos, a terra cinzenta do 
sertão, se apresentava vermelha, como que 
acenando um futuro mais radiante de prosperidade 
agrícola. Trinta mil metros cúbicos desta terra 
estavam sendo transportados e apiloados 
diàriamente na barragem. 

Assim, era a paisagem que se desenhava, que 
emoldurava, a obra de Três Marias. Voltamos dêsse 
primeiro encontro para debruçar-nos em um 
belvedere muito simples e rústico, sôbre o local da 
barragem ouvindo, de um lado, a explicação dor 
técnicos e de outro apreciando, com nossos olhos 
encantados o andamento das obras. O Rio São 
Francisco já se encontrava ali constrangido, afastado 
do seu leito, para percorrer caminho que não 
escolhera. 

Fôra afastado de sua estrada natural para a 
esquerda, com as primeiras ensecadeiras que, consi- 
 

derariamos grandes barragens, em face às nossas 
modestas aspirações de outrora. O rio se deslocava 
para a esquerda, e à direita víamos, já pavimentada, 
com concreto tècnicamente previsto, vasta área 
sôbre a qual se deitavam oito tubulações imensas de 
seis metros de diâmetro, construídas e fabricadas, ali 
mesmo, com chapas de aço vindas, na sua maior 
parte, da pioneira metalurgia do Brasil, Volta 
Redonda. 

Era de encantar, Sr. Presidente, como se 
pudesse ver, naquelas paragens tão distantes, 
concentração de tanta técnica e tanto trabalho. 
Nunca vi arsenal de desmonte e transporte de terra 
tão pletórico como aquêle em que caminhões que 
carregavam dez, quinze jardas cúbicas de terra, até 
pareciam pequenos, perdidos na imensidade 
proporcional da obra que se realizava. A barragem 
estava surgindo, dentro do plano preconcebido, a 
modo de se esperar que, em 1960, Três Marias 
tenha seu coroamento a setenta e dois metros de 
altura sôbre o nível antigo do então abandonado Rio 
São Francisco. 

Senhor Presidente, essas impressões, 
colhidas assim a vol d'oiseau naquela ambiência, 
traziam, porém quenturas de um coração nordestino, 
que se emocionava ante a obra gigantesca. Apraz-
me dizer que não sòmente os Senadores do 
Nordeste se alegravam com o empreendimento. 
Colegas de todos os Estados ali se encontravam e 
se admiravam todos da obra construtiva, de 
importância capital, fadada a mudar a destinação do 
Rio São Francisco, de um rio irregular, quase 
intransponível na sua cabeceira, em rio 
possivelmente de navegação regular, durante a 
maior parte do ano. 

Voltei, Senhor Presidente, Senhores Senadores, 
confortado, da excursão. Acredito que hoje, no Brasil, 
não será apenas êsse o ponto de recuperação e 
ressurgimento do interior de minha terra. 
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Temos todos notícia de que a obra de Três 
Marias é apenas uma das metas do Govêrno 
Juscelino Kubitschek. Peço a Deus que dê ao 
governante que ora dirige os destinos do País a 
perseverança no entusiasmo de hoje e a energia 
suficiente para vencer o pessimismo natural dos 
homens sofredores. Que possa vencer com a 
tenacidade de sua vontade os percalços que tôdas 
as grandes iniciativas sempre trazem, no seu 
desenrolar e na sua efetivação. 

Felicitando-me, Senhor Presidente, felicito a 
Nação pela obra monumental que se realiza no 
perdido Alto São Francisco, na região outrora 
desértica de Três Marias! (Muito bem! Muito bem! 
Palmas. O orador é cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Votação, em discussão única, do Projeto de 

Lei da Câmara nº 143, de 1958, que estima a 
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício 
financeiro de 1959 – Anexo 5 (Poder Judiciário) 
incluído em Ordem do Dia nos têrmos do art. 91, 
letra c, do Regimento Interno), tendo Parecer nº 498, 
de 1958, da Comissão de Finanças, favorável com 
as emendas que oferece, sob ns. 1-C a 100-C, e 
dependendo de pronunciamento da mesma 
Comissão sôbre a emenda de Plenário. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa parecer 
da Comissão de Finanças, que vai ser lido pelo 
Senhor 1º Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

PARECER Nº 510, de 1958 
 
Da Comissão de Finanças à  

Emenda nº 101, de Plenário, 
 

oferecida ao Subanexo 5 – Poder Judiciário, do 
projeto de Orçamento para 1959. 

Relator: Sr. Mathias Olympio. 
O eminente Senador Francisco Gallotti, da 

representação de Santa Catarina, ofereceu em 
Plenário, uma emenda (nº 101), ao orçamento do 
Poder Judiciário, para 1959. 

As alterações, para mais, propostas na 
emenda, têm relação com o disposto na Lei nº 3.460, 
de 19 de novembro em curso, que modificou a 
situação do Tribunal Regional Eleitoral de Santa 
Catarina. 

Nessas condições, a Comissão de Finanças 
opina pela aprovação da emenda em aprêço. 

Sala das Comissões, 24 de novembro de 
1958. – Vivaldo Lima, Presidente. – Mathias 
Olympio, Relator. – Ary Vianna. – Novaes Filho. – 
Daniel Krieger. – Othon Mäder. – Francisco Gallotti. 
– Gaspar Velloso. – Carlos Lindenberg. – Parsifal 
Barroso. 

O SR. PRESIDENTE: – Vou submeter à 
votação, em conjunto, as emendas da Comissão e 
as de Plenário, com parecer favorável. 

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

Estão aprovadas. 
São as seguintes as emendas aprovadas  

 
EMENDAS Nº 1-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 

01 – Supremo Tribunal Federal. 
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Aumente-se: 
Cr$ 30.761.760,00. 
Para: 
Cr$ 33.708.000,00. 
 

Nº 2-C 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.14 – Salário-família. 
01 – Supremo Tribunal Federal. 
Aumente-se: 
Cr$ 700.000,00. 
Para: 
Cr$ 754.000,00. 
 

Nº 3-C 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
01 – Supremo Tribunal Federal. 
Aumente-se: 
Cr$ 6.900.000,00. 
Para: 
Cr$ 8.788.760,00. 

 
Nº 4-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.26 – Gratificações de representação. 
01 – Supremo Tribunal Federal. 
Aumente-se: 
Cr$ 72.000,00. 
Para: 
Cr$ 120.000,00. 

Nº 5-C 
 
5.01 – Supremo Tribunal Federal. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações. 
4.2.01 – Máquinas, motores e aparelhos. 
Onde se diz: 
Cr$ 150.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 790.000,00. 

 
Nº 6-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
02 – Tribunal Federal de Recursos. 
Aumente-se: 
Cr$ 22.017.024,00. 
Para: 
Cr$ 24.066.000,00. 

 
Nº 7-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.11 – Substituições. 
02 – Tribunal Federal de Recursos. 
Aumente-se: 
Cr$ 1.000.000,00. 
Para: 
Cr$ 1.500.000,00. 

 
Nº 8-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
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02 – Tribunal Federal de Recursos. 
Aumente-se: 
Cr$ 5.300.000,00. 
Para: 
Cr$ 6.720.245,00. 

 
Nº 9-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.26 – Gratificação de representação. 
02 – Tribunal Federal de Recursos. 
Aumente-se: 
Cr$ 18.000,00. 
Para: 
Cr$ 72.000,00. 

 
Nº 10-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.4.00 – Material Permanente. 
1.4.06 – Materiais e acessórios para 

instalações e segurança dos serviços de  
transporte, de comunicação, de canalização  
e de sinalização; material para extinção de  
incêndio. 

02 – Tribunal Federal de Recursos. 
Inclua-se: 
Cr$ 3.000,00. 

 
Nº 11-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.4.00 – Material Permanente. 
1.4.12 – Mobiliário em geral. 
02 – Tribunal Federal de Recursos. 
Aumente-se: 
Cr$ 500.000,00. 
Para: 
Cr$ 600.000,00. 

 
Nº 12-C 

 
5.03 – Justiça Militar. 
03.02.04 – 1ª Auditoria da 1ª Região Militar. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
Onde se lê: 
Cr$ 1.459.612,00. 
Aumente-se para: 
Cr$ 1.988.024,00. 

 
Nº 13-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 1.1.01 – Vencimentos. 
Onde se lê: 

 
02 – Auditorias  
  Cr$ 
01 – Auditoria de Correição................................................................................................. 1.140.321,00 
02 – 1ª Auditora da Aeronáutica......................................................................................... 1.147.267,00 
03 – 2ª Auditoria da Aeronáutica......................................................................................... 1.313.952.00 
04 – 1ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M................................................................................ 1.387.267,00 
05 – 2ª Auditoria de Guerra da 2ª R.M................................................................................ 1.387.267,00 
 



– 1066 – 
 
  Cr$ 
06 – 3ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M................................................................................ 1.387267,00 
07 – 1ª Auditoria de Guerra da 2ª R.M................................................................................ 916.854,00 
08 – 2ª Auditoria de Guerra da 2ª R.M................................................................................ 916.854,00 
09 – 1ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M.............................................................................. 916.854,00 
10 – 2ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M................................................................................ 916.854,00 
11 – 3ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M................................................................................ 916.854,00 
12 – Auditoria de Guerra da 4ª R.M.................................................................................... 916.854,00 
13 – Auditoria de Guerra da 5ª R.M.................................................................................... 916.854,00 
14 – Auditoria de Guerra da 6ª R.M.................................................................................... 916.854,00 
15 – Auditoria de Guerra da 7ª R.M.................................................................................... 916.854,00 
16 – Auditoria de Guerra da 8ª R.M.................................................................................... 916.854,00 
17 – Auditoria de Guerra da 9ª R.M.................................................................................... 916.854,00 
18 – 1ª Auditoria da Marinha............................................................................................... 1.147.267,00 
19 – 2ª Auditoria da Marinha............................................................................................... 1.147.267,00 
 Leia–se:  
 Cr$ 
01 – Auditoria de Correição................................................................................................. 1.326.000,00 
02 – 1ª Auditoria da Aeronáutica......................................................................................... 1.411.200,00 
03 – 2ª Auditoria da Aeronáutica......................................................................................... 1.675.200,00 
04 – 1ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M................................................................................ 1.651.200 00 
05 – 2ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M................................................................................ 1.651.200 00 
06 – 3ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M................................................................................ 1.651.200,00 
07 – 1ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M................................................................................ 1.152.000,00 
08 – 2ª Auditoria de Guerra da 2ª R.M................................................................................ 1.152.000,00 
09 – 1ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M................................................................................ 1.152.000,00 
10 – 2ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M................................................................................ 1.152.000 00 
11 – 3ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M................................................................................ 1.152.000 00 
12 – Auditoria de Guerra da 4ª R.M.................................................................................... 1.152.000,00 
13 – Auditoria de Guerra da 5ª R.M.................................................................................... 1.152.000,00 
14 – Auditoria de Guerra da 6ª R.M.................................................................................... 1.152.000,00 
15 – Auditoria de Guerra da 7ª R.M.................................................................................... 1.152.000.00 
16 – Auditora de Guerra da 8ª R.M..................................................................................... 1.152.000.00 
17 – Auditora de Guerra da 9ª R.M..................................................................................... 1.152.000,00 
18 – 1ª Auditoria da Marinha............................................................................................... 1.411.200,00 
19 – 2ª Auditoria da Marinha............................................................................................... 1.411.200,00 

 
EMENDA Nº 14-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
20 – Auditoria da Policia Militar do Corpo de 

Bombeiros do Distrito Federal. 
Aumente–se de: 
Cr$ 1.025.925,00. 
Para: 
Cr$ 1.241.886,00. 

EMENDA Nº 15-C 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos 
.-03 – Justiça Militar 
-01 – Superior Tribunal Militar. 

 
Aumente–se de: 
Cr$ 16.545.696,00. 
Para: 
Cr$ 19.050.000.00. 
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EMENDA Nº 16-C 
 

5.03 –- Justiça Militar 
03.02.04 –- 1ª Auditoriada1ª Região. 1 Militar 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.04 –- Salários de inensalistas. 
 
Onde se lê: 
Cr$ 152.400,00. 
Aumente-se para: 
Cr$ 242.400,00. 

 
EMENDA Nº 17-C 

 
5.03 – Justiça Militar. 
03.01 – Superior Tribunal Militar. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 

 

1.1.04 – Salários de mensalistas. 
Onde se lê: 
Cr$ 5.406.000,00. 
Aumente-se para: Cr$ 5.958.000,00. 
 

EMENDA Nº 18-C 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.11 – Substituições. 
03 – Justiça Militar 
01 – Superior Tribunal Militar. 

 
Aumente-se de: 
Cr$ 300.000,00. 
Para: 
Cr$ 600.000,00. 

 
N°  19-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.11 – Substituições. 
Onde se lê: 

 
 03 – Justiça Militar.  
 03.02 – Auditorias Militares.  
  Cr$ 
03.02.01 – Auditoria de Correição...................................................................................... 60.000.00 
03.02.02 – 1ª Auditoria da Aeronáutica.............................................................................. 250.000,00 
03.02.03 – 2ª Auditoria da Aeronáutica.............................................................................. 250.000,00 
03.02.04 – 1ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M..................................................................... 250.000,00 
03.02.05 – 2ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M..................................................................... 250.000 00 
03.02.06 – 3ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M..................................................................... 250.000 00 
03.02.07 – 1ª Auditoria de Guerra da 2ª R.M..................................................................... 200.000,00 
03.02.08 – 2ª Auditoria de Guerra da 2ª R.M..................................................................... 200.000 00 
03.02.09 – 1ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M..................................................................... 250.000,00 
03.02.10 – 2ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M..................................................................... 200.000,00 
03.02.11 – 3ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M..................................................................... 250.000 00 
03.02.12 – Auditoria de Guerra da 4ª R.M......................................................................... 200.000 00 
03.02.13 – Auditoria de Guerra da 5ª R.M......................................................................... 200.000,00 
03.02.14 – Auditoria de Guerra da 6ª R.M......................................................................... 200.000,00 
03.02.15 – Auditoria de Guerra da 7ª R.M......................................................................... 250.000,00 
03.02.16 – Auditoria de Guerra da 8ª R.M......................................................................... 250.000,00 
03.02.17 – Auditoria de Guerra da 9º R.M......................................................................... 250.000 00 
03.02.18 – 1ª Auditoriada Marinha..................................................................................... 250.000,00 
03.02.19 – 2ª Auditoria da Marinha.................................................................................... 250.000,00 
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 Aumente-se para: Cr$ 

03.02.01 – Auditoria de Correição.......................................................................................... 120.000,00 
03.02.02 – 1ª Auditoria da Aeronáutica.................................................................................. 500.000,00 
03.02.03 – 2ª Auditoria da Aeronáutica................................................................................. 500.000,00 
03.02.04 – 1ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M......................................................................... 500.000,00 
03.02.05 – 2ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M......................................................................... 500.000,00 
03.02.06 – 3ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M......................................................................... 500.000,00 
03.02.07 – 1ª Auditoria de Guerra da 2ª R.M......................................................................... 400.000,00 
03.02.08 – 2ª Auditoria de Guerra da 2ª R.M......................................................................... 400.000,00 
03.02.09 – 1ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M......................................................................... 500.000,00 
03.02.10 – 2ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M......................................................................... 400.000,00 
03.02.11 – 3ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M......................................................................... 500.000,00 
03.02.12 – Auditoria de Guerra da 4ª R.M.............................................................................. 400.000,00 
03.02.13 – Auditoria de Guerra da 5ª R.M.............................................................................. 400.000,00 
03.02.14 – Auditoria de Guerra da 6ª R.M.............................................................................. 400.000 00 
03.02.15 – Auditoria de Guerra da 7ª R.M.............................................................................. 500.000,00 
03.02.16 – Auditoria de Guerra da 8ª R.M.............................................................................. 500.000,00 
03.02.17 – Auditoria de Guerra da 9ª R.M.............................................................................. 500.000,00 
03.02.18 – 1ª Auditoria da Marinha........................................................................................ 500.000,00 
03.02.19 – 2ª Auditoria da Marinha........................................................................................ 500.000,00 

 
Nº 20-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de serviço. 
Onde se lê: 

 
 03 – Justiça Militar.  
 03.03 – Auditorias Militares.  
  Cr$ 
03.02.01– Auditoria de Correição.......................................................................................... 123.080,00 
03.02.02 – 1ª Auditoria da Aeronáutica.................................................................................. 111.046,00 
03.02.03 – 2ª Auditoria da Aeronáutica.................................................................................. 140.849,00 
03.02.04 – 1ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M......................................................................... 168.149,00 
03.02.05 – 2ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M......................................................................... 132.016,00 
03.02.06 – 3ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M......................................................................... 174.514,00 
03.02.07 – 1ª Auditoria de Guerra da 2ª R.M......................................................................... 145.162,00 
03.02.08 – 2ª Auditoria de Guerra da 2ª R.M......................................................................... 81.276,00 
03.02.09 – 1ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M......................................................................... 106.092,00 
03.02.10 – 2ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M......................................................................... 104.386,00 
03.02.11 – 3ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M......................................................................... 186.048,00 
03.02.12 – Auditoria de Guerra da 4ª R.M.............................................................................. 113.623,00 
03.02.14 – Aud.toria de Guerra da 6ª R.M............................................................................. 49.660,00 
03.02.15 – Auditoria de Guerra da 7ª R.M.............................................................................. 102.912,00 
03.02.16 – Auditoria de Guerra da 8ª R.M.............................................................................. 53.630,00 
03.02.17 – Auditoria de Guerra da 9ª R.M.............................................................................. 33.338,00 
03.02.18 – 1ª Auditoriada Marinha......................................................................................... 204.497,00 
03.02.19 – 2ª AuditoriadaMarinha ......................................................................................... 221.117,00 
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 Aumente-se para: Cr$ 
03.02.01 – Auditoria de Correição.......................................................................................... 199.900,00 
03.02.02 – 1ª Auditoria da Aeronáutica.................................................................................. 287.101,00 
03.02.03 – 2ª Auditoria da Aeronáutica.................................................................................. 246.300,00 
03.02.04 – 1ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M......................................................................... 319.200,00 
03.02.05 – 2ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M......................................................................... 308.945,00 
03.02.06 – 3ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M......................................................................... 300.613,00 
03.02.07 – 1ª Auditoria de Guerra da 2ª R.M......................................................................... 180.000,00 
03.02.08 – 2ª Auditoria de Guerra da 2ª R.M......................................................................... 192.600,00 
03.02.09 – 1ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M......................................................................... 158.960,00 
03.02.10 – 2ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M......................................................................... 135.741,00 
03.02.11 – 3ª Auditoria .de Guerra da 3ª R.M........................................................................ 128.122,00 
03.02.12 – Auditoria de Guerra da 4ª R.M.............................................................................. 208.560,00 
03.02.14 – Auditoria de Guerra da 6ª R.M.............................................................................. 91.740.00 
03.02.15 – Auditoria de Guerra da 7ª R.M.............................................................................. 153.300,00 
03.02.16 – Auditoria de Guerra da 8ª R.M.............................................................................. 76.820 00 
03.02.17 – Auditoria de Guerra da 9ª R.M.............................................................................. 110.138,00 
03.02.18 – 1ª Auditoria da Marinha........................................................................................ 352.026,00 
03.02.19 – 2ª Auditoria da Marinha........................................................................................ 336.300,00 

 
Nº 21-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
03 – Justiça Militar. 
03.01 – Superior Tribunal Militar. 
Aumente-se: 
Cr$ 4.674.424,00. 
Para: 
Cr$ 6.310.300,00. 

 
Nº 22-C 

 
5.03 – Justiça Militar. 
03.01 – Superior Tribunal Militar. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.26 – Gratificação de representação. 
Onde se lê: 
Cr$ 24.000,00. 

Aumente-se para: 
Cr$ 345.600,00. 

 
Nº 23-C 

 
5.03 – Justiça Militar 
03.01 – Superior Tribunal Militar. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.04 – Festividades, recepções etc 
Onde se lê: 
Cr$ 80.000,00. 
Aumente-se para: 
Cr$ 120.000,00. 
 

Nº 24-C 
 

5.03 – Justiça Militar 
03.01 – Superior Tribunal Militar. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
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Onde se lê: 
Cr$ 1.000.000,00. 
Aumente-se para: 
Cr$ 2.000.000,00. 
 

Nº 25-C 
 

5.03 – Justiça Militar 
03.01 – Superior Tribunal Militar. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações. 
4.2.02 – Automóveis de passageiros. 
Inclua-se: 
1.200.000,00. 

 
Nº 26-C 

 
04 – Justiça Militar 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil 
1.1.01 – Vencimentos. 
 
Onde se lê: 
02 – Tribunais Regs. Eleitorais. 
06 – Espirito Santo: 
Cr$ 2.944.800,00. 
Leia-se: 
02 – Tribunais Regs. Eleitorais. 
06 – Espirito Santo: 
Cr$ 3.044.400,00. 
 

Nº 27-C 
 
04 – Justiça Militar 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil 
1.1.01 – Vencimentos. 

Onde se lê: 
02 – Tribunais Regs. Eleitorais. 
 
17 – Rio Grande do Norte: 
Cr$ 2.944.800,00. 
Leia-se: 
02 – Tribunais Regs. Eleitorais. 
17 – Rio Grande do Norte: Cr$ 3.591.200,00. 
 

Nº 28-C 
 
04 – Justiça Eleitoral. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil 
1.1.01 – Vencimentos. 
Onde se lê: 
02 – Tribunais Regs. Eleitorais. 
14 – Pernambuco: 
Cr$ 5.157.600,00. 
Leia-se: 
02 – Tribunais Regs. Eleitorais. 
14 – Pernambuco: 
Cr$ 7.522.800,00. 
 

Nº 29-C 
 
04 – Justiça Eleitoral. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.14 – Salário-família. 
Onde se lê: 
01 – Tribunal Superior Eleitoral. 
Cr$ 495.000,00. 
Leia-se: 
01 – Tribunal Superior Eleitoral: 
Cr$ 537.000,00. 
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Nº 30-C 
 

04 – Justiça Eleitoral. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.15 – Gratificação de função. 
Onde se lê: 
02 – Tribunais Regs. Eleitorais. 
17 – Rio Grande do Norte: 
Cr$ 52.800,00. 
Leia-se: 
02 – Tribunais Regionais Eleitorais. 
17 – Rio Grande do Norte: 
Cr$ 108.000,00. 

 
Nº 31-C 

 
04 – Justiça Eleitoral. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.15 – Gratificação de função. 
Onde se lê: 
02 – Tribunais Regs. Eleitorais. 

14 – Pernambuco: Cr$ 90.000,00. 
Diga-se: 
02 – Tribunais Regs. Eleitorais. 
14 – Pernambuco: 
Cr$ 240.000,00.0 

 
Nº 32-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.25 – Gratificação pela prestação de serviço 

eleitoral. 
04 – Justiça Eleitoral. 
Onde se lê: 
02 –Tribunais Regs. Eleitorais. 
02.08 – Maranhão: 
Cr$ 2.968.000,00. Leia-se: 
02 –Tribunais Regionais Eleitorais. 
C2.08 – Maranhão: 
Cr$ 3.288.000,00. 

 
Nº33-C 

 
04 – Justiça Eleitoral. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.25 – Gratificação pela prestação de serviço eleitoral. 
 
Onde se lê: 
 

  Cr$ 
   

01 – Tribunal Superior Eleitoral ........................................................................................... 450.000,00 
02 – Tribunais Regionais Eleitorais:  

   
02.01 – Alagoas ........................................................................................................................ 2.151.200,00 
02.02 – Amazonas .................................................................................................................... 1.365.000,00 
02.03 – Bahia............................................................................................................................. 2.257.200,00 
02.04 – Ceará ........................................................................................................................... 5.286.400,00 
02.05 – Distrito Federal ............................................................................................................ 3.174.000,00 
02.06 – Espírito Santo .............................................................................................................. 2.164.000,00 
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  Cr$ 
   
02.07 – Goiás .................................................................................................................... 4.039.800,00 
02.08 – Maranhão ............................................................................................................. 503.470,00 
02.09 – Mato Grosso ......................................................................................................... 1.996.000,00 
02.10 – Minas Gerais ........................................................................................................ 14.373.600,00 
02.11 – Pará ...................................................................................................................... 2.594.400,00 
02.12 – Paraíba ................................................................................................................. 3.517.600,00 
02.13 – Paraná .................................................................................................................. 4.877.000,00 
02.14 – Pernambuco ......................................................................................................... 6.184.600 00 
02.15 – Piauí ..................................................................................................................... 2.863.600,00 
02.16 – Rio de Janeiro ...................................................................................................... 4.450.400,00 
02.17 – Rio Grande do Norte ............................................................................................ 2.597.200,00 
02.18 – Rio Grande do Sul ................................................................................................ 7.362.000,00 
02.19 – Santa Catarina ...................................................................................................... 2.732.000,00 
02.20 – São Paulo ............................................................................................................. 11.215.000,00 
02.21 – Sergipe ................................................................................................................. 1.766.400,00 

   
Leia-se: 

  Cr$ 
   

01 – Tribunal Superior Eleitoral .................................................................................... 900.000,00 
02 – Tribunais Regionais Eleitorais:  

   
  Cr$ 
   
02.01 – Alagoas ................................................................................................................. 2.399.200,00 
02.02 – Amazonas ............................................................................................................. 1.673.800,00 
02.03 – Bahia .................................................................................................................... 5.762.000,00 
02.04 – Ceará .................................................................................................................... 5.590.400,00 
02.05 – Distrito Federal ..................................................................................................... 3.558.000,00 
02.06 – Espírito Santo ....................................................................................................... 2.468.000,00 
02.07 – Goiás .................................................................................................................. 4.288.800,00 
02.08 – Maranhão ............................................................................................................. 823.470,00 
02.09 – Mato Grosso ......................................................................................................... 2.584.000,00 
02.10 – Minas Gerais ........................................................................................................ 14.623.200,00 
02.11 – Pará ...................................................................................................................... 2.888.400,00 
02.12 – Paraíba ................................................................................................................. 3.863.200,00 
02.13 – Paraná .................................................................................................................. 5.181.000,00 
02.14 – Pernambuco ......................................................................................................... 6.488.600,00 
02.15 – Piauí ..................................................................................................................... 3.353.600,00 
02.16 – Rio de Janeiro ...................................................................................................... 4.744.800 00 
02.17 – Rio Grande do Norte ............................................................................................ 2.848.400,00 
02.18 – Rio Grande do Sul ................................................................................................ 7.970.000,00 
02.19 – Santa Catarina ...................................................................................................... 3.492.000,00 
02.20 – São Paulo ............................................................................................................. 11.519.000,00 
02.21 – Sergipe ................................................................................................................. 2.134.400,00 

   
Nº 34-C 

   
04 – Justiça Eleitoral.  

1.0.00 – Custeio.  
1.1.00 – Pessoal Civil.  
1.1.26 – Gratificação de representação.  
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  Cr$ 
   
01 – Tribunal Superior Eleitoral .................................................................................... 18.000,00 
02 – Tribunais Regionais Eleitorais  
   
02.01 – Alagoas ................................................................................................................. 6.000,00 
02.02 – Amazonas ............................................................................................................. 6.000,00 
02.03 – Bahia .................................................................................................................... 6.000,00 
02.04 – Ceará .................................................................................................................... 6.000,00 
02.05 – Distrito Federal ..................................................................................................... 6.000,00 
02.06 – Espírito Santo ....................................................................................................... 6.000,00 
02.07 – Goiás .................................................................................................................... 6.000,00 
02.08 – Maranhão ............................................................................................................. 6.000,00 
02.09 – Mato Grosso ........................................................................................................ 6.000,00 
02.10 – Minas Gerais ........................................................................................................ 6.000,00 
02.11 – Pará ...................................................................................................................... 6.000,00 
02.12 – Paraíba ................................................................................................................. 6.000,00 
02.13 – Paraná .................................................................................................................. 6.000,00 
02.14 –. Pernambuco ......................................................................................................... 6.000,00 
02.15 – Piauí ..................................................................................................................... 6.000,00 
02.16 – Rio de Janeiro ...................................................................................................... 6.000,00 
02.17 – Rio Grande do Norte ............................................................................................ 6.000,00 
02.18 – Rio Grande do Sul ................................................................................................ 6.000,00 
02.19 – Santa Catarina ...................................................................................................... 6.000,00 
02.20 – São Paulo ............................................................................................................. 6.000,00 
02.21 – Sergipe ................................................................................................................. 6.000,00 
   

Leia-se: 
  Cr$ 
   
01 – Tribunal Superior Eleitoral .................................................................................... 72.000,00 
02 – Tribunais Regionais Eleitorais  
   
02.01 – Alagoas ................................................................................................................. 36.000,00 
02.02 – Amazonas ............................................................................................................. 36.000,00 
02.03 – Bahia .................................................................................................................... 36.000,00 
02.04 – Ceará .................................................................................................................... 36.000,00 
02.05 – Distrito Federal ..................................................................................................... 36.000,00 
02.06 – Espírito Santo ....................................................................................................... 36.000,00 
02.07 – Goiás .................................................................................................................... 36.000,00 
02.08 – Maranhão ............................................................................................................. 36.000,00 
02.09 – Mato Grosso ......................................................................................................... 36.000,00 
02.10 – Minas Gerais ........................................................................................................ 36.000,00 
02.11 – Pará ...................................................................................................................... 36.000,00 
02.12 – Paraíba ................................................................................................................. 36.000,00 
02.13 – Paraná .................................................................................................................. 36.000,00 
02.14 – Pernambuco ......................................................................................................... 36.000,00 
02.15 – Piauí ..................................................................................................................... 36.000,00 
02.16 – Rio de Janeiro ...................................................................................................... 36.000,00 
02.17 – Rio Grande do Norte ............................................................................................ 36.000,00 
02.18 – Rio Grande do Sul ................................................................................................ 36.000,00 
02.19 – Santa Catarina ...................................................................................................... 36.000,00 
02.20 – São Paulo ............................................................................................................. 36.000,00 
02.21 – Sergipe ................................................................................................................. 36.000,00 
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Nº 35-C 
 

Inclua-se nas: 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
16.23 – Reaparelhamento e  

desenvolvimento de programas, serviços e trabalhos 
específicos. 

1) Despesas de qualquer natureza e 
proveniência com os serviços de diligências  
e investigações realizadas por determinação 
expressa do Juiz de Menores do Distrito  
Federal. 

06 – Justiça do Distrito Federal. 
06-03 – Juízo de Menores do Distrito  

Federal. 
Cr$ 600.000,00. 

 
Nº 36-C 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações. 
4.2.01 – Máquinas, motores e aparelhos. 
06 – Justiça do Distrito Federal. 
06.03 – Juízo de Menores. 
Inclua-se: 
Cr$ 120.000,00. 
Despesas com melhoria de instalações,  

motivo pelo qual solicita o Juizado de Menores  
que lhe sejam facultados recursos para compra  
de ventiladores. 

 
Nº 37-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação. 
1.3.03 – Material de Limpeza etc. 

Aumente-se de: 
Cr$ 200.000,00. 
Para: 
Cr$ 250.000,00. 
O Tribunal fêz constar de sua proposta 

orçamentária encaminhada ao Poder Executivo a 
dotação de Cr$ 250.000,00 reduzida para Cr$ 
200.000,00. 

 
Nº 38-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação. 
1.3.04 – Combustíveis e Lubrificantes. 
Aumente-se de: 
Cr$ 200.000,00. 
Para: 
Cr$ 250.000,00. 
O Tribunal fêz constar de sua proposta 

orçamentária encaminhada ao Poder Executivo a 
dotação de Cr$ 300.000,00 reduzida para Cr$ 
200.000,00. 

 
Nº 39-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação. 
1.3.05 – Materiais e Acessórios de Máquinas e 

Viaturas e de Aparelhos. 
Aumente-se de: 
Cr$ 80.000,00. 
Para: 
Cr$ 100.000,00. 
O Tribunal fêz constar de sua proposta 

orçamentária encaminhada ao Poder Executivo a 
dotação de Cr$ 100.000,00 reduzida para Cr$ 
80.000,00. 
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Nº 40-C 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação. 
1.3.13 – Vestuários, Uniformes etc. 
Aumente-se de: 
Cr$ 150.000,00. 
Para: 
Cr$ 250.000,00. 
O Tribunal fêz constar de sua proposta 

orçamentária encaminhada ao Poder Executivo  
a dotado de Cr$ 250.000,00 reduzida para  
Cr$ 150.000,00. 

 
Nº 41-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.3.04 – Material de Consumo e de 

Transformação. 
1.3.14 – Material para acondicionamento e 

embalagem. 
Aumente-se de: 
Cr$ 30.000,00. 
Para: 
Cr$ 50.000,00. 
O Tribunal fêz constar de sua proposta 

orçamentária encaminhada ao Poder Executivo a 
dotação de Cr$ 50.000,00 reduzida para Cr$ 
30.000,00. 

 
Nº 42-C  

 
1.0.00 – Custeio. 
1.4.00 – Material Permanente. 
1.4.04 – Ferramentas e Utensílios  

de Oficinas. 
Aumente-se de: 
Cr$ 20.000,00. 
Para: 
Cr$ 30.000,00. 

O Tribunal fêz constar de sua proposta 
orçamentária encaminhada ao Poder Executivo a 
dotação de Cr$ 30.000,00 reduzida para Cr$ 
20.000,00. 

 
Nº 43-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.4.00 – Material Permanente. 
1.4.11 – Modelos e utensílios de escritório, 

biblioteca, ensino, laboratório e gabinete técnico ou 
científico. 

Restabeleça-se a dotação de Cruzeiros 
100.000,00. 

O Tribunal fêz constar de sua proposta 
orçamentária a dotação de Cr$ 100.000,00. 
totalmente suprimida. 

 
Nº 44-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de terceiros. 
1.5.02 – Passagens, transporte de pessoas e 

de suas bagagens. 
Aumente-se de: 
Cr$ 15.000,00. 
Para: 
Cr$ 40.000,00. 
O Tribunal fêz constar de sua proposta 

orçamentária encaminhada ao Poder Executivo a 
dotação de Cr$ 40.000,00 reduzida para Cr$ 
15.000,00. 

 
Nº 45-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.04 – Iluminação, fôrça motriz e gás. 
Aumente-se de: 
Cr$ 120.000,00. 
Para: 
Cr$ 150.000,00. 
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O Tribunal fêz constar de sua proposta 
orçamentária encaminhada ao Poder Executivo a 
dotação de Cr$ 150.000,00 reduzida para Cr$ 
120.000,00. 

 
Nº 46-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.06 – Reparos, adaptações, recuperação e 

conservação de bens móveis. 
Aumente-se de: 
Cr$ 150.000,00. 
Para: 
Cr$ 200.000,00. 
O Tribunal fêz constar de sua proposta 

orçamentária encaminhada ao Poder Executivo a 
dotação de Cr$ 200.000,00 reduzida para Cr$ 
150.000,00. 

 
Nº 47-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.11 – Telefone, telefonemas, telegramas, 

radiogramas, porte postal, assinatura de caixas 
postais. 

Aumente-se de: 
Cr$ 120.000,00. 
Para: 
Cr$ 150.000,00. 
O Tribunal fêz constar de sua proposta 

orçamentária encaminhada ao Poder Executivo a 
dotação de Cr$ 150.000,00 reduzida para Cr$ 
120.000,00. 

 
Nº 48-C 

 
04 – Justiça Eleitoral. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis. 

Onde se lê: 
02 – Tribunais Regionais Eleitorais. 
04 – Ceará: 
Cr$ 499.200,00. 
Leia-se: 
02 – Tribunais Regionais Eleitorais. 
04 – Ceará: 
Cr$ 564.000,00. 

 
Nº49-C 

 
04 – Justiça Eleitoral. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis, 

foros. 
02.09 – Tribunal Regional Eleitoral do Estado 

de Mato Grosso. 
Onde se diz: 
Cr$ 120.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 180.000,00. 

e definitiva instalação do Tribunal em  
prédio de maior capacidade e situado em zona 
central. 

 
Nº 50-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.01 – Despesas miúdas de pronto 

pagamento. 
Aumente-se de: 
Cr$ 80.000,00. 
Para: 
Cr$ 120.000,00. 
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Nº 51-C 
 

Cr$ 80.000,00. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.04 – Reparos, adaptações, conservação  

e despesas de emergência com bens  
imóveis. 

Aumente-se de: 
Cr$ 30.000,00. 
Para: 
r$ 450.000,00. 

 
Nº 52-C 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e instalações. 
4.2.01 – Máquinas, motores e aparelhos. 
Aumente-se de: 
Cr$ 150.000,00. 
Para: 
Cr$ 200.000,00. 

 
Nº 53-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
05 – Justiça do Trabalho. 
Cr$ 120.000,00. 
02 – Tribunais Regionais do Trabalho  

e Juntas de Conciliação e Julgamento. 
Onde se lê: 
 

   Cr$ 
01 – 1ª Região ...................... 38.695.982,00 
02 – 2ª Região ...................... 41.935.695,00 
03 – 3ª Região ...................... 8.477.616,00 
04 – 4ª Região ...................... 11.835.760,00 
05 – 5ª Região ...................... 8.469.440,00 
06 – 6ª Região ...................... 11.636.780,00 
07 – 7ª Região ...................... 6.938.460,00 
08 – 8ª Região ...................... 7.148.460,00 

 

Leia-se: 
 

 Cr$ 
01 – 1ª Região .................... 46.324.334,00 
02 –  2ª Região .................... 51.863.865,00 
03 –  3ª Região .................... 10.551.576,00 
04 –  4ª Região .................... 14.483.768,00 
05 –  5ª Região .................... 10.352.384,00 
06 – 6ª Região .................... 14.092.772,00 
07 –  7ª Região .................... 8.630.388,00 
08 –  8ª Região .................... 8.840.388,00 

 
Nº 54-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
05 – Justiça do Trabalho. 
01 – Tribunal Superior do Trabalho. 
Aumente-se de: 
Cr$ 33.046.912,00. 
Para: 
Cr$ 36.917.200,00. 

 
Nº 55-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Substituições. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
02.04 – 4ª Região. 
Aumente-se de: 
Cr$ 800.000,00. 
Para: 
Cr$ 1.696.00000. 

 
Nº 56-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.11 – Substituições. 
05 – Justiça do Trabalho. 
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05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 
Juntas de Conciliação e Julgamento. 

05.02.05 – 5ª Região. 
Aumente-se de: 
Cr$ 500.000,00. 
Para: 
Cr$ 800.000,00. 
Aumento de Substituições, em face da Lei nº 

3.414, de 20-6-58, que majorou os vencimentos da 
Magistratura. 

 
Nº 57-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.11 – Substituições. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunas Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
05.02.06 – 6ª Região. 
Aumente-se de: 
Cr$ 500.000,00. 
Para: 
Cr$ 800.000,00. 

 
Nº 58-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.11 – Substituições. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
05.02.07 – 7ª Região. 
Aumente-se de: 
Cr$ 500.000,00. 
Para: 
Cr$ 800.000,00. 

Nº 59-C 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.11 – Substituições. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
02.08 – 8ª Região. 
Aumente-se de: 
Cr$ 400.000,00. 
Para: 
Cr$ 800.000,00. 

 
Nº 60-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.11 – Substituições. 
05 – Justiça do Trabalho. 
02.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
03.03 – 3ª Região. 
Aumente-se de: 
Cr$ 600.000,00. 
Para: 
Cr$ 1.000.000,00. 

 
Nº 61-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.11 – Substituições. 
2.02 – 2ª Região. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
Aumente-se de: 
Cr$ 1.000.000,00. 
Para: 
Cr$ 2.500.000,00. 
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Nº 62 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.11 – Substituições. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
01 – 1ª Região. 
Aumente-se de: 
Cr$ 1.000.000,00. 
Para: 
Cr$ 2.000.000,00. 

 
Nº 63 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.22 – Gratificação pela participação em 

órgão de deliberação coletiva. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
05.02.08 – 8ª Região. 
Aumente-se de: 
Cr$ 819.909,00. 
Para: 
Cr$ 1.584.000,00. 

 
Nº 64 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.22 – Gratificação pela participação em 

órgão de deliberação coletiva. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
05.02.07 – 7ª Região. 

Aumente-se de: 
Cr$ 819.909,00. 
Para: 
Cr$ 1.584.000,00. 

 
Nº 65 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.22 – Gratificação pela participação em 

órgão de deliberação coletiva. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
05.02.06 – 6ª Região. 
Aumente-se de: 
Cr$ 1.913.121,00. 
Para: 
Cr$ 3.696.000,00. 

 
Nº 66 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.22 – Gratificação pela participação em 

órgão de deliberação coletiva. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunas Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
05.02.05 – 5ª Região. 
Aumente-se de: 
Cr$ 1.093.212,00. 
Para: 
Cr$ 2.112.000,00. 

 
Nº 67-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal CiviI. 
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1.1.22 – Gratificação pela participação em 
órgão de deliberação coletiva. 

05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e e Julgamento. 
05.02.04 – 4ª Região. 
Aumente-se de: 
Cr$ 2.186.424,00. 
Para: 
Cr$ 4.224.00000. 

 
Nº 68-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.22 – Gratificação pela participação em 

órgão de deliberação coletiva. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
05.02.03 – 3ª Região. 
Aumente-se de: 
Cr$ 1.366.515,00. 
Para: 
Cr$ 2.640.000,00. 

 
Nº 69-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.22 – Gratificação pela participação em 

órgão de deliberação coletiva. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
05.02.02 – 2ª Região. 

Aumente-se de: 
Cr$ 8.694.650,00. 
Para: 
Cr$ 16.832.000,00. 

 
Nº 70-C 

 
10.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.22 – Gratificação pela particinação em 

órgão de deliberação coletiva. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
05.02.01 – 1ª Região. 
Aumente-se de: 
Cr$ 6.695.637,00. 
Para: 
Cr$ 12.000.288,00. 

 
Nº 71-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.123 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais da Trabalho e  

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
02 – 2ª Região. 
Aumente-se de: 
Cr$ 1.337.574,00. 
Para: 
Cr$ 2.832.400,00. 
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Nº 72-C 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
05.02.05 – 5ª Região. 
Aumente-se de: 
Cr$ 338.905,00. 
Para: 
Cr$ 718.500,00. 
 

Nº 73 
 
5.05 – Justiça do Trabalho. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
Onde se diz: 
2 – Funcionários: 
Cr$ 13.500,00. 
Diga-se: 
2) Funcionários: 
Cr$ 1.766.000,00. 
 

Nº 73-C 
 
5.05 – Justiça do Trabalho – 5ª Região. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
Onde se diz: 
2) Funcionários: 
Cr$ 13.500,00. 
Diga-se: 
2) Funcionários: 
Cr$ 1.766.000,00. 

Nº 74-C 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunas Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
02.04 – 4ª Região. 
Aumente-se de: 
Cr$ 566.483,00. 
Para: 
Cr$ 828.200,00. 
 

Nº 75-C 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
05.02.06 – 6ª Região. 
Aumente-se de: 
Cr$ 1.006.636,00. 
Para: 
Cr$ 1.475.220,00. 
 

Nº 76-C 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
03 – 3ª Região. 
Aumente-se de: 
Cr$ 612.609,00. 
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Para: 
Cr$ 945.006,00. 
 

Nº 77-C 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
05.02.07 – 7ª Região. 
Aumente-se de: 
Cr$ 717.942,00. 
Para: 
Cr$ 1.158.180,00. 
 

Nº 78-C 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
05 – Justiça do Trabalho. 
Aumente-se de: 
Cr$ 419.193,00. 
Para: 
Cr$ 719.800,00. 
 

Nº 79-C 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
50 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 

01 – 1ª Região. 
Aumente-se de: 
Cr$ 2.100.000,00. 
Para: 
Cr$ 3.590.009,00. 
 

Nº 80-C 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.26 – Gratificação de representação. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
Onde se lê: 
 

01 – 1ª Região...................................... 12.000,00 
02 – 2ª Região...................................... 12.000,00 
03 – 3ª Região...................................... 12.000,00 
04 – 4ª Região...................................... 12.000.00 
05 – 5ª Região...................................... 12.000,00 
06 – 6ª Região...................................... 12.000,00 
07 – 7ª Região...................................... 12.000,00 
08 – 8ª Região...................................... 12.000,00 

 
Leia-se: 
 

1ª – Região........................................... 60.000,00 
2ª – Região........................................... 60.000,00 
3ª – Região........................................... 36.000,00 
4ª – Região........................................... 36.000,00 
5ª – Região........................................... 36.000,00 
6ª – Região........................................... 36.000,00 
7ª – Região........................................... 36.000,00 
8ª – Região........................................... 36.000,00 

 
Nº 81-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.26 – Gratificação de representação. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.01 – Tribunal Superior do Trabalho. 
Aumente-se de: 
Cr$ 30.000,00. 
Para: 
Cr$ 72.000,00. 
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Nº 82-C 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
Cr$ 3.764.026,00. 
Aumente-se de: 
Para: 
01 – 1ª Região. 
Cr$ 3.776.026,00. 
 

Nº 83-C 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis etc. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
08 – 8ª Região. 
Aumente-se de: 
Cr$ 300.000,00. 
Para: 
Cr$ 360.000,00. 
 

Nº 84-C 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.0 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
08.08 – 8ª Região 
Inclua-se: 
Cr$ 1.200.000,00. 

Nº 85-C 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações. 
4.2.02 – Automóveis de passageiros. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
01 – 1ª Região. 
Inclua-se: 
Cr$ 1.200.000,00. 
 

Nº 86-C 
 
Inclua-se na: 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.26 – Gratificação de representação. 
06 – Justiça do Distrito Federal. 
06.06 – Corregedoria. 
Inclua-se: 
Cr$ 60.000,00. 
 

Nº 87-C 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
06 – Justiça do Distrito Federal. 
01 – Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 
Aumente-se de: 
Cr$ 134.951.904,00. 
Para: 
Cr$ 163.563.290,00. 
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Nº 88-C 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.11 – Substituições. 
06 – Justiça do Distrito Federal. 
06.01 – Tribunal de Justiça. 
Aumente-se de: 
Cr$ 500.000,00. 
Para: 
Cr$ 2.000.000,00. 
 

Nº 89-C 
 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.13 – Pessoal em disponibilidade. 
5.06 – Justiça do Distrito Federal. 
01 – Tribunal de Justiça. 
Aumente-se de: 
Cr$ 3.672.756,00. 
Para: 
Cr$ 4.620.000,00. 
 

Nº 90-C 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
06 – Justiça do Distrito Federal. 
06.01 – Tribunal de Justiça. 
Aumente-se de: 
Cr$ 19.300.000,00. 
Para: 
Cr$ 31.761.959,00. 
 

Nº 91-C 
 
Inclua-se na: 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.26 – Gratificação de representação. 

06 – Justiça do Distrito Federal. 
06.05.02 – 2º Tribunal do Júri – Cr$ 

24.000,00. 
 

Nº 92-C 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.26 – Gratificação de representação. 
06 – Justiça do Distrito Federal. 
06.05.01 – 1º Tribunal do Júri – Cr$ 

24.000,00. 
 

Nº 93-C 
 
Inclua-se: 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.26 – Gratificação de representação. 
06.06 – Corregedoria: 
Cr$ 60.000,00. 
06 – Justiça do Distrito Federal. 
 

Nº 94-C 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.26 – Gratificação de representação. 
06 – Justiça do Distrito Federal. 
06.01 – Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal. 
Aumente-se de: 
Cr$ 24.000,00. 
Para: 
Cr$ 72.000,00. 
 

Nº 95-C 
 
Justiça do Trabalho – Juntas de Conciliação e 

Julgamento – 3ª Região. 
1.0.00 – Custeio. 
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1.3.00 – Material de consumo e 
transformação. 

07 – Cataguazes. 
1.3.00 – Cr$ 50.000,00. 
1.3.03 – Cr$ 5.000,00. 
1.3.13 – Cr$ 5.000,00. 
Total da Consignação: 
Cr$ 60.000,00. 
Material Permanente. 
1.4.03 – Cr$ 8.000,00. 
1.4.12 – Cr$ 1.000.000,00. 
Total da Consignação: 
Cr$ 1.008.000,00. 
 

Nº 96-C 
 
02 – Tribunal Federal de Recursos. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
Onde se lê: 
Cr$ 5.300.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 10.784.760,00. 
 

Nº 97-C 
 
02 – Tribunal Federal de Recursos. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.26 – Gratificação de representação. 
Onde se lê: 
Cr$ 18.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 528.000,00. 

Nº 98-C 
 

02 – Tribunal Federal de Recursos. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
2 – Funcionários. 
Onde se lê: 
Cr$ 18.558,00. 
Leia-se: 
Cr$ 20.034.000,00. 
 

Nº 99-A-C 
 

Tribunal Regional do Pará. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de móveis, 

foros e despesas de condomínio. 
04 – Justiça Eleitoral. 
Onde se lê: 
02 – Tribunais Regionais Eleitorais. 
02.11 – Pará: 
Cr$ 180.000,00. 
Leia-se: 
02 – Tribunais Regionais Eleitorais. 
02.11 – Pará: 
Cr$ 600.000,00. 
 

Nº 99-C 
 
02 – Tribunal Federal de Recursos. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.04 – Mensalistas. 
Onde se Iê: 
Cr$ 4.598.400,00. 
Leia-se: 
Cr$ 5.270.000,00. 
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Nº 100-C 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
2 – Tribunais Regionais Eleitorais. 
Onde se lê: 
02.05 – Distrito Federal: 
Cr$ 4.828.140,00. 
Leia-se: 
02.05 – Distrito Federal: 
Cr$ 9.169.680,00. 
 

Nº 101 
 
04.02 – Tribunais Regionais Eleitorais. 
04.02.19 – Santa Catarina. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
1.1.15 – Gratificação de função. 
1.1.23 – Gratificação pela prestação de serviço 

extraordinário. 
Subconsignação: 
1.1.01 – Ao invés de: 
Cr$ 4.092,00. 
Diga-se: 
Cr$ 5.011.200,00. 
1.1.15 – Ao invés de: 
Cr$ 635.820,00. 
Diga-se: 
Cr$ 126.000,00. 
1.1.23 – Ao invés de: 
Cr$ 635.820,00. 
Diga-se: 
Cr$ 1.414.600,00. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto 
assim emendado. 

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

Está aprovado. 
É o seguinte projeto aprovado, que vai à 

Comissão de Finanças, para Redação Final: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 143, DE 1958 

 
(Projeto nº 4.180-B, de 1958 na Câmara dos 

Deputados) 
 

Estima a Receita e fixa a Despesa da União 
para o exercício financeiro de 1959. 

 
Anexo 5 – Poder Judiciário 
(Publicado em Suplemento) 
Votação, em discussão única, do Projeto de 

Lei da Câmara nº 72, de 1957, que suprime a alínea 
e do art. 4º do Decreto-lei nº 6.920, de 3 de outubro 
de 1944, que dispõe sôbre o pessoal do Instituto 
Nacional do Pinho, tendo Pareceres, sob ns. 68 a 70, 
179, 473 e 474, de 1958, das Comissões de 
Constituição e Justiça, Serviço Público Civil e de 
Finanças, favoráveis ao projeto e contrários à 
emenda de Plenário. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à 
votação, primeiramente da emenda com pareceres 
contrários de tôdas as Comissões. 

Em votação. 
Os Senhores Senadores que a aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está rejeitada. 
É a seguinte a emenda rejeitada: 
 

EMENDA Nº 1 
 
Art. 1º Fica modificada a alínea e do art. 4º 

do Decreto-lei número 6.920, de 3 de outubro de 
1944, que lhe foi acrescentada por 
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fôrça do disposto no art. 1º do Decreto-lei nº 8.247, 
de 28 de novembro de 1945, que passará a ter a 
seguinte redação: Gratificação anual, equivalente no 
máximo, ao salário mensal de função, não tendo 
caráter de obrigatoriedade. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

Sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 72, DE 1957 

 
(Nº 380-B-1950, na Câmara dos Deputados) 

 
Suprime a alínea e, do art. 4º do Decreto-lei nº 

6.920, de 3 de outubro de 1944. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica suprimida a alínea e, do art. 1º do 

Decreto-lei nº 6.920, de 3 de outubro de 1944,  
que lhe foi acrescentada por fôrça do disposto no art. 
1º do Decreto-lei nº 8.247, de 28 de novembro de 
1945. 

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

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 144, de 1958, que equipara servidores da União e 
das autarquias federais à categoria de 
extranumerários mensalistas, desde que contem ou 
venham a contar cinco anos de exercício, e dá outras 
providências (incluído em Ordem do Dia em  
virtude de dispensa de interstício, concedida  
na sessão anterior a requerimento do Se- 
 

nhor Senador Gilberto Marinho), tendo Pareceres 
Favoráveis (números 504 e 505, de 1958) da 
Comissões: de Serviço Público Civil; e de Finanças. 
 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

Sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 144, DE 1958 

 
(Nº 4.915-D, na Câmara dos Deputados) 
 
Equipara servidores da União e das autarquias 

federais à categoria de extranumerários mensalistas, 
desde que cantem ou venham a contar cinco anos 
de exercício e dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Os empregados admitidos à conta de 

dotações constantes das verbas 1.0.00 – Custeio, 
Consignação 1.6.00 – Encargos Diversos e Social. 
Consignação 3.1.00 – Serviços em Regime Especial 
de Financiamento e 4.0.00 – Investimentos, 
Consignação 4.1.00 – Obras, ficam equiparados, aos 
extranumerários mensalistas da União, desde que 
contem ou venham a contar 5 (cinco) anos de 
exercício. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não 
se aplica: 

a) aos empregados admitidos em organismos 
mistos de cooperação internacional; 
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b) ao pessoal de obras, exceto o tabelado, 
pertencente aos serviços técnicos de administração 
e fiscalização; 

c) aos pagos à conta de fundo especial ou 
recurso próprio do serviço; 

d) aos que prestam serviços contra pagamento 
mediante recibo, exceto se as relações de trabalho 
com o organismo empregador tiverem sido ou 
venham a ser contínuos por 5 (cinco) anos 
consecutivos. 

Art. 2º É vedado admitir empregados à conta 
da dotação global, recursos próprios de obra ou 
serviço, ou fundo especial, sob pena de nulidade de 
pleno direito do ato e de responsabilidade do 
administrador que o praticar. 

Parágrafo único. Não se inclui nessa proibição 
o pagamento de salário de mão-de-obra, honorários 
de professôres e examinadores, retribuições por 
serviços diversos pagos mediante recibo, bem como 
outros de caráter eventual, todos de natureza 
temporária ou esporádica e que não justificam a 
criação do emprêgo. 

Art. 3º O pessoal de obras destinado à 
execução de trabalho de natureza 
caracteristicamente temporária, ficará sujeito ao 
regime previsto na Consolidação das Leis do 
Trabalho, inclusive para efeito de estabilidade no 
respectivo emprêgo. 

Parágrafo único. Será competente a Justiça do 
Trabalho para conhecer dos litígios suscitados entre 
a União e o pessoal de que trata êste artigo. 

Art. 4º Poderão ser preenchidas por admissão, 
mediante a prévia habilitação em prova pública 
realizada pelo Departamento Administrativo do 
Serviço Público, as vagas da referência inicial ou 
única de extranumerário mensalista de natureza 
permanente existentes nas respectivas tabelas 
numéricas à data da publicação desta lei, vedadas 
as admissões em caráter provisório. 

Parágrafo único. As propostas relativas a 
essas admissões serão examinadas pelo 
Departamento Administrativo do Serviço Público, que 
as submeterá em seguida, com parecer, à 
apreciação do Presidente da República. 

Art. 5º Os extranumerários contratados e 
tarefeiros, cujas funções forem declaradas 
permanentes, na forma do disposto no § 2º do artigo 
2º da Lei número 2.284, de 9 de agôsto de 1954, 
uma vez equiparados a funcionários, passarão à 
categoria de extranumerário mensalista. 

Art. 6º O disposto nesta lei é extensivo ao 
pessoal das autarquias federais. 

Art. 7º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 8º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a 
matéria da Ordem do Dia. Nada mais havendo que 
tratar, vou encerrar a sessão. 

Designo para a sessão ordinária a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 
1. Eleição (de acôrdo com o artigo 182 do 

Regimento) da Comissão Especial para dar Parecer 
sôbre o Projeto de Reforma Constitucional nº 2, de 
1958. 

2 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 110, de 1958, que concede a pensão 
vitalícia de Cr$ 5.000,00 mensais ao Dr. Antônio 
Tolentino, médico residente na cidade de Sêrro, Estado 
de Minas Gerais, tendo, Pareceres, sob números 480 e 
481, de 1958, da Comissões: de Constituição e Justiça, 
favorável; e de Finanças, favorável com as Emendas 
que oferece de números 1-C e 2-C. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 10 horas e 30 

minutos. 
 



162ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 24 DE NOVEMBRO DE 1958 
 

PRESIDÊNCIA DO SENHOR APOLÔNIO SALLES 
 

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se 
presentes os Senhores Senadores: 

Vivaldo Lima. 
Mourão Vieira. 
Prisco dos Santos. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Waldemar Santos. 
Mathias Olympio. 
Leônidas Mello. 
Onofre Gomes. 
Parsifal Barroso. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
Argemiro de Figueiredo. 
Apolônio Salles. 
Novaes Filho. 
Ezechias da Rocha. 
Fretas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Juracy Magalhães. 
Lima Teixeira. 
Carlos Lindenberg. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Moreira Filho. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Alencastro Guimarães. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Benedicto Valladares. 

Lima Guimarães. 
Lino de Mattos. 
Domingos Vellasco. 
Coimbra Bueno. 
Pedro Ludovico. 
Mário Motta. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Othon Mäder. 
Gaspar Velloso. 
Gomes de Oliveira. 
Francisco Gallotti. 
Saldo Ramos. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. – (53) 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 53 Senhores 
Senadores. Havendo número legal, está aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Senhor Quarto Secretário, servindo de 

2º, procede à leitura da Ata da sessão anterior 
que, posta em discussão, é sem debate 
aprovada. 

O Senhor Segundo Secretário, servindo de 1º, 
dá conta do seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
PARECER 

Nº 511, DE 1958 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre a Redação 

Final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 143, de 1958, que estima a Receita 
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e fixa a Despesa da Unido para o exercício financeiro 
de 1959 – Anexo 5 – Poder Judiciário. 
 

Relator: Sr. Mathias Olympio. 
A Comissão de Finanças apresenta a fôlhas 

anexas a Redação Final das emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 143, de 1958, que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1959 – Anexo 5 – Poder 
Judiciário. 

Sala das Comissões, 24 de novembro de 
1958. – Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – 
Mathias Olympio, Relator. – Daniel Krieger. – 
Lameira Bittencourt. – Francisco Gallotti. – Othon 
Mäder. – Ary Vianna. – Carlos Lindenberg. – Juracy 
Magalhães. – Novaes Filho. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 511, DE 1958 
 
Redação Final das emendas do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara que estima a Receita e fixa 
a Despesa da União para o exercício financeiro de 
1959 – Anexo 5 – Poder Judiciário. 

 
Nº 1 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
01 – Supremo Tribunal Federal. 
Aumente-se de: 
Cr$ 30.761.760,00. 
Para: 
Cr$ 33.708.000,00. 

Nº 2 
 

Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.14 – Salário-família. 
01 – Supremo Tribunal Federal. 
Aumente-se de: 
Cr$ 700.000,00. 
Para: 
Cr$ 754.000,00. 
 

Nº 3 
 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
01 – Supremo Tribunal Federal. 
Aumente-se de: 
Cr$ 6.900.000,00. 
Para: 
Cr$ 8.788.560,00. 
 

Nº 4 
 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.26 – Gratificação de representação. 
01 – Supremo Tribunal Federal. 
Aumente-se de: 
Cr$ 72.000,00. 
Para: 
Cr$ 120.000,00. 
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Nº 5 
 
5.01 – Supremo Tribunal Federal. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações. 
4.2.01 – Máquinas, motores e aparelhos. 
Onde se diz: 
Cr$ 150.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 790.000,00. 
 

Nº 6 
 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
02 – Tribunal Federal de Recursos. 
Aumente-se de: 
Cr$ 22.017.024,00. 
Para: 
Cr$ 24.066.000,00. 
 

Nº 7 
 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.11 – Substituições. 
02 – Tribunal Federal de Recursos. 
Aumente-se de: 
Cr$ 1.000.000,00. 
Para: 
Cr$ 1.500.000,00. 
 

Nº 8 
 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
02 – Tribunal Federal de Recursos. 
Aumente-se de: 
Cr$ 5.300.000,00. 
Para: 
Cr$ 6.720.245,00. 
 

Nº 9 
 

Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.26 – Gratificação de representação. 
02 – Tribunal Federal de Recursos. 
Aumente-se de: 
Cr$ 18.000,00. 
Para: 
Cr$ 72,000,00. 
 

Nº 10 
 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio 
1.4.00 Material Permanente. 
1.4.06 – Materiais e acessórios para 

instalações e segurança dos serviços de transporte, 
de comunicação, de canalização e de sinalização; 
material para extinção de incêndio. 

02 – Tribunal Federal de Recursos. 
Inclua-se: 
Cr$ 30.000,00. 
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Nº 1 
 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.4.00 – Material Permanente. 
1.4.12 – Mobiliário em geral. 
02 – Tribunal Federal de Recursos. 
Aumente-se de: 
Cr$ 500.000,00. 
Para: 
Cr$ 600.000,00. 

Nº 12 
 

5.03 – Justiça Militar. 
03.02.04 – 1ª Auditoria da 1ª Região Militar. 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
Onde se lê: 
Cr$ 1.459.612,00. 
Aumente-se para: 
Cr$ 1.988.024,00. 

 
Nº 13 

 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil.  
1.1.01 – Vencimentos 
Onde se lê: 

 
  Cr$ 
   
02 – Auditorias.....................................................................................................................  
01 – Auditoria de Correição................................................................................................. 1.140.321,00 
02 – 1ªAuditoria da Aeronáutica.......................................................................................... 1.147.267,00 
03 – 2ª Auditoria da Aeronáutica......................................................................................... 1.313.952 00 
04 – 1ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M................................................................................ 1.387.267,00 
05 – 2ª Auditora de Guerra da 1ª R.M................................................................................. 1.387.267 00 
06 – 3ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M................................................................................ 1.387.267,00 
07 – 1ª Auditoria de Guerra da 2ª R.M................................................................................ 916.854,00 
08 – 2ª Auditoria de Guerra da 2ª R.M................................................................................ 916.854,00 
09 – 1ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M................................................................................ 916.854 00 
10 – 2ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M................................................................................ 916.854,00 
11 – 3ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M................................................................................ 916.854 00 
12 – Auditoria de Guerra da 4ª R.M.................................................................................... 916.854 00 
13 – Auditoria de Guerra da5ª R.M..................................................................................... 916.854,00 
14 – Auditoria de Guerra da 6ª R.M.................................................................................... 916.854,00 
15 – Auditoria de Guerra da 7ª R.M.................................................................................... 916.854 00 
16 – Auditoria de Guerra da 8ª R.M.................................................................................... 916.854,00 
17 – Auditoria de Guerra da 9ª R.M.................................................................................... 916.854 00 
18 – 1ª Auditoria da Marinha............................................................................................... 1.147.267,00 
19 – 2ª Auditoria da Marinha............................................................................................... 1.147.267,00 
 
Leia-se: 
  Cr$ 
01 – Auditoria de Correição................................................................................................ 1.326.000,00 
02 – 1ª Auditoria da Aeronáutica........................................................................................ 1.411.200 00 
03 – 2ª Auditoria da Aeronáutica........................................................................................ 1.675.200,00 
04 – 1ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M............................................................................... 1.651.200,00 
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  Cr$ 
05 –  2ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M ................................................................................ 1.651.200,00 
06 –  3ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M ................................................................................ 1.651.00,00 
07 –  1ª Auditoria de Guerra da 2ª R.M ................................................................................ 1.152.000,00 
08 –  2ª Auditoria de Guerra da 2ª R.M ................................................................................ 1.152.000,00 
09 –  1ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M ................................................................................ 1.152.000,00 
10 –  2ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M ................................................................................ 1.152.000,00 
11 –  3ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M................................................................................. 1.152.000,00 
12 –  Auditoria de Guerra da 4ª R.M ..................................................................................... 1.152.000,00 
13 –  Auditoria de Guerra da 5ª R.M...................................................................................... 1.152.000,00 
14 –  Auditori a de Guerra da 6ª R.M .................................................................................... 1.152.000 00 
15 –  Auditoria de Guerra da 7ª R.M ..................................................................................... 1.152.000,00 
16 –  Auditoria de Guerra da 8ª R. M .................................................................................... 1.152.000 00 
17 –  Auditoria de Guerra da 9ª R.M ..................................................................................... 1.152.000,00 
18 –  1ª Auditoria de Marinha ............................................................................................... 1.411.200,00 
19 –  2ª Auditoria de Marinha ............................................................................................... 1.411.200,00 
 

Nº 14 
 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
20 – Auditoria da Polícia Militar e do Corpo de 

Bombeiros do Distrito Federal. 
Aumente-se de: 
Cr$ 1.025.952,00. 
Para: 
Cr$ 1.241.886,00. 
 

Nº 15 
 

Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
03 – Justiça Militar. 
01 – Superior Tribunal Militar. 
Aumente-se de: 
Cr$ 16.545.696,00. 
Para: 
Cr$ 19.050.000,00. 
 

Nº 16 
5.03 – Justiça Militar. 
03.02.04 – 1ª Auditoria da 1ª Região Militar. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.04 – Salário de mensalistas. 
Onde se lê: 
Cr$ 152.400,00. 
Aumente-se para: 
Cr$ 242.400,00. 
 

Nº 17 
 

5.03 – Justiça Militar. 
03.01 – Superior Tribunal Militar. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.04 – Salários de mensalistas. 
Onde se lê: 
Cr$ 5.406.000,00. 
Aumente-se para: 
Cr$ 5.958.000,00. 
  



– 1094 – 
 

Nº 18 
 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.11 – Substituições. 
03 – Justiça Militar. 

01 – Superior Tribunal Militar. 
Aumente–se de: 
Cr$ 300.000,00. 
Para: 
Cr$ 600.000,00. 

 
Nº 19 

 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
Onde se lê: 
03 – Justiça Militar. 
03.02 Auditorias Militares. 

 

 
 
 Cr$ 
03.02.01 – Auditoria de Correição............................................................................................. 60.000,00 
03.02.02 – 1ª Auditoria da Aeronáutica..................................................................................... 250.000,00 
03.02.03 – 2ª Auditoria da Aeronáutica..................................................................................... 250.000,00 
03.02.04 – 1ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M............................................................................ 250.000,00 
03.02.05 – 2ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M............................................................................ 250.000,00 
03.02.06 – 3ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M............................................................................ 250.000,00 
03.02.07 – 1ª Auditoria de Guerra da 2ª R.M............................................................................ 200.000,00 
03.02.08 – 2ª Auditora de Guerra da 2ª R.M............................................................................. 200.000,00 
03.02.09 – 1ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M............................................................................ 250.000,00 
03.02.10 – 2ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M............................................................................ 200.000,00 
03.02.11 – 3ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M............................................................................ 250.000,00 
03.02.12 – Auditoria de Guerra da 4ª R.M................................................................................. 200.000,00 
03.02.13 – Auditoria de Guerra da 5ª R.M................................................................................. 200.000,00 
03.02.14 – Auditoria de Guerra da 6ª R.M................................................................................. 200.000,00 
03.02.15 – Auditoria de Guerra da 7ª R.M................................................................................. 250.000,00 
03.02.16 – Auditoria de Guerra da 8ª R.M................................................................................. 250.000,00 
03.02.17 – Auditoria de Guerra da 9ª R.M................................................................................. 250.000,00 
03.02.18 – 1ª Auditoria da Marinha........................................................................................... 250.000,00 
03.02.19 – 2ª Auditoria da Marinha........................................................................................... 250.000,00 
  
 Aumente–se para:  
 Cr$ 
03.02.01 – AuditoriadeCorreição............................................................................................... 120.000,00 
03.02.02 – 1ª Auditoria da Aeronáutica..................................................................................... 500.000,00 
03.02.03 – 2ª Auditoria da Aeronáutica..................................................................................... 500.000,00 
03.02.04 – 1ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M............................................................................ 500.000,00 
03.02.05 – 2ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M............................................................................ 500.000,00 
03.02.06 – 3ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M............................................................................ 500.000,00 
03.02.07 – 1ª Auditoria de Guerra da 2ª R.M............................................................................ 400.000,00 
03.02.08 – 2ª Auditoria de Guerra da 2ª R.M............................................................................ 400.000,00 
03.02.09 – 1ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M............................................................................ 500.000,00 
03.02.10 – 2ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M............................................................................ 400.000,00 
03.02.11 – 3ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M............................................................................ 500.000,00 
03.02.12 – Auditoria de Guerra da 4ª R.M................................................................................. 400.000,00 
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 Cr$ 
03.02.13 – Auditoria de Guerra da 5ª R.M............................................................................... 400.000,00 
03.02.14 – Auditoria de Guerra da 6ª R.M............................................................................... 400.000,00 
03.02.15 – Auditoria de Guerra da 7ª R.M............................................................................... 500.000,00 
03.02.16 – Auditoria de Guerra da 8ª.a R.M............................................................................ 500.000,00 
03.02.17 – Auditoria de Guerra da 9ª R.M............................................................................... 500.000,00 
03.02.18 – 1ª Auditoria da Marinha.......................................................................................... 500.000,00 
03.02.19 – 2ª Auditoria da Marinha.......................................................................................... 500.000,00 

 
Nº 20 

 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de serviço. 
Onde se lê: 
03 – Justiça Militar. 
03.02 – Auditorias Militares. 

 
 Cr$ 
03.02.01 – Auditoria de Correição.......................................................................................... 123.080,00 
03.02.02 – 1ª Auditoria da Aeromáutica................................................................................. 111.046,00 
03.02.03 – 2ª Auditoria da Aeronáutica.................................................................................. 140.849,00 
03.02.04 – 1ª Auditoria de Guerra da 1ª R. M........................................................................ 168.149,00 
03.02.05 – 2ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M......................................................................... 132.016,00 
03.02.06 – 3ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M......................................................................... 174.514,00 
03.02.07 – 1ª Auditoria de Guerra da 2ª R.M......................................................................... 145.162,00 
03.02.08 – 2ª Auditoria de Guerra da 2ª R.M......................................................................... 81.276,00 
03.02.09 – 1ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M......................................................................... 106.092,00 
03.02.10 – 2ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M......................................................................... 104.386,00 
03.02.11 – 3ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M......................................................................... 86.048,00 
03.02.12 – Auditoria de Guerra da 4ª R.M............................................................................. 113.623,00 
03.02.14 – Auditoria de Guerra da 6ª R.M............................................................................. 49.660,00 
03.02.15 – Auditoria de Guerra da 7ª R.M............................................................................. 102.912,00 
03.02.16 – Auditor'a de Guerra da 8ª R.M............................................................................. 53.630,00 
03.02.17 – Auditoria de Guerra da 9ª R. M............................................................................ 33.338,00 
03.02.18 – 1ª Auditoria da Marinha........................................................................................ 204.497,00 
03.02.19 – 2ª Auditoria da Marinha........................................................................................ 221.117,00 
  

Aumente–se para:  
 Cr$ 
03.02.01 – Auditoria de Correição.......................................................................................... 199.900,00 
03.02.02 – 1ª Auditoria da Aeronáutica.................................................................................. 287.101,00 
03.02.03 – 2ª Auditoria da Aeronáutica.................................................................................. 246.300,00 
03.02.04 – 1ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M......................................................................... 319.200,00 
03.02.05 – 2ª Auditoria de Guerra da 1ª R. M........................................................................ 308.945,00 
03.02.06 – 3ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M......................................................................... 300.613,00 
03.02.07 – 1ª Auditoria de Guerra da 2ª R.M......................................................................... 180.000,00 
03.02.08 – 2ª Auditoria de Guerra da 2ª R. M........................................................................ 192.600,00 
03.02.09 – 1ª Auditoria de Guerra da 3ª R. M........................................................................ 158.960,00 
03.02.10 – 2ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M......................................................................... 135.741,00 
03.02.11 – 3ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M......................................................................... 128.122,00 
03.02.12 – Auditoria de Guerra da 4ª R. M............................................................................ 208.560,00 
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 Cr$ 
03.02.14 – Auditoria de Guerra da 6ª R.M.......................................................... 91.740,00 
03.02.15 – Auditoria de Guerra ela 7ª R.M......................................................... 153.300,00 
03.02.16 – Auditoria deGuerra ela 8ª R.M.......................................................... 76.820,00 
03.02.17 – Auditoria deGuerrada 9ª R.M............................................................ 110.138,00 
03.02.1.8 – 1ª Auditoria da Marinha.................................................................... 352.026,00 
03.02.19 – 2ª Auditoria da Marinha..................................................................... 336.300,00 
 

Nº 21 
 

Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
03 – Justiça Militar. 
03.01 – Superior Tribunal Militar. 
Aumente-se de: 
Cr$ 4.674.424,00. 
Para: 
Cr$ 6.310.000,00. 
 

Nº 22 
 
03 – Justiça Militar. 
03.01 – Superior Tribunal Militar. 
1.0.00 Custeio. 
1.1.00 – pessoal Civil. 
1.1.26 – Gratiticação de representação. 
Onde se lê: 
Cr$ 24.000,00. 
Aumente-se 
para: 
Cr$ 45.600,00. 

 
Nº 23 

 
5.03 – Justiça Militar. 
03.01 – Tribunal Superior Militar. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.04 – Festividades, recepções etc. 

Onde se lê: 
Cr$ 80.000,00. 
Aumente-se para: 
Cr$ 120.000,00. 
 

Nº 24 
 

5.03 – Justiça Militar. 
03.01 – Supremo Tribunal Militar. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conciusão de 

obras. 
Onde se lê: 
Cr$ 1.000.000,00. 
Aumente-se para: 
Cr$ 2.000.000,00. 
 

Nº 25 
 
5.03 – Justiça Militar. 
03.01 – Superior Tribunal Militar. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações. 
4.2.02 – Automóveis de passagearas. 
Inclua-se: 
Cr$ 1.200.000,00. 
 

Nº 26 
 

04 – Justiça Eleitoral. 
1.0.00 – Custeio 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
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Onde se lê: 
02 – Tribunais Regs. Eleitorais. 
06 – Espirito Santo: 
Cr$ 2.944.800,00. 
Lela-se: 0.2 – Tribunais Regionais Eleitorais. 
06 – Espirito Santo: 
Cr$ 3.044.400,00. 
 

Nº 27 
 

04 – Justiça Eleitoral. 
1.0.00 – Casteio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
Onde se lê: 
02 – Tribunais Regs. Eleitorais. 
17 – Rios Grande do Norte: 
Cr$ 2.944.800,00. 
Leia-se: 
02 – Tribunais Regs. Eleitorais. 
17 – Rio Grande do Norte: 
Cr$ 3.591.200,00. 
 

Nº 28 
 

04 – Justiça Eleitoral. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
Onde se lê: 
02 – Tribunais Regs. Eleitorais. 
14 – Pernambuco: 
Cr$ 5.157.600,00. 
 

Leia-se: 
02 – Tribunais Regs. Eleitorais. 
14 – Pernambuco: 
Cr$ 7.522.800,00. 
 

Nº 29 
 

04 – Justiça Eleitoral. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.14 – Salário-família. 
Onde se lê: 
01 – Tribunal Superior Eleitoral. 
Cr$ 495.000,00. 
Leia-se: 
01 – Tribunal Superior Eleitoral. 
Cr$ 537.000,00. 
 

Nº 30 
 

04 – Justica Eleitoral. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.04 – Pessoal Civil. 
1.1.15 – Gratificação de função. 
Onde se lé: 
02 – Tribunais. Regs.Eleitorais. 
17 – Rio Grande do Norte: 
Cr$ 52.200,00. 
Leia-se: 
02 – Trbunais Reg. Eleitorais. 
17 – Rio Grande do Norte: 
Cr$ 108.000,00. 
 

Nº 31 
 

04 – Justiça Eleitoral. 
1.0.00 – Costeiro. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.15 – Gratificação de função. 
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Onde se lê: 
02 – Tribunais Regs. Eleitorais. 
14 – Pernambuco: 
Cr$ 90.000,00. 
Leia-se: 
02 – Tribunais Regs. Eleitorais. 
14 – Pernambuco: 
Cr$ 240.000,00. 
 

Nº 32 
 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.25 – Gratificação pela prestação de serviço 

eleitoral. 
04 – Justiça Eleitoral. 
Onde se lê: 
02 – Tribunais Regs. Eleitorais. 
02.08 – Maranhão: 
Cr$ 2.968.000,00. 
Leia-se: 
02 – Tribunais Regs. Eleitorais. 

02.08 – Maranhão: 

Cr$ 3.288.000,00. 

 
Nº 33 

 
04 – Justiça Eleitoral. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.25 – Gratificação pela prestação de serviço 

eleitoral. 
 

Onde se lê: 
01 – Tribunal Superior Eleitoral: 
Cr$ 450.000,00. 
02 – Tribunais Regs. Eleitorais. 
02.01 – Alagoas: 
Cr$ 2.151.200,00. 
02.02 – Amazonas: 
Cr$ 1.365.000,00. 
02.03 – Bahia: 
Cr$ 2.257.200,00. 
02.04 – Ceará: 
Cr$ 5.286.400,00. 
02.05 – Distrito Federal: 
Cr$ 3.174.000,00. 
02.06 – Espírito Santo. 
Cr$ 2.164.000,00. 
02.07 – Goiás: 
Cr$ 4.039.800,00. 
02.08 – Maranhão: 
Cr$ 503.470,00. 
02.09 – Mato Grosso: 
Cr$ 1.996.000,00. 
02.10 – Minas Gerais: 
Cr$ 14.373.600,00. 
02.11 – Pará: 
Cr$ 2.594.400,00. 
02.12 – Paraíba: 
Cr$ 3.517.600,00. 
02.13 – Paraná: 
Cr$ 4.877.000,00. 
02.14 – Pernambuco: 
Cr$ 6.184.600,00. 
02.15 – Piauí: 
Cr$ 2.863.600,00. 
02.16 – Rio de Janeiro: 
Cr$ 4.450.400,00. 
02.17 – Rio Grande do Norte: 
Cr$ 2.597.200,00. 
02.18 – Rio Grande do Sul: 
Cr$ 7.362.000,00. 
02.19 – Santa Catarina: 
Cr$ 2.732.000,00. 
02.20 – São Paulo: 
Cr$ 11.215.000,00. 
02.21 – Sergipe: 
Cr$ 1.766.400,00. 
  



– 1099 – 
 

Leia-se: 
01 – Tribunal Superior Eleitoral: 
Cr$ 900.000,00. 
02 – Tribunais Regs. Eleitorais. 
02.01 – Alagoas: 
Cr$ 2.399.200,00. 
02.02 – Amazonas: 
Cr$ 1.673.800,00. 
02.03 – Bahia: 
Cr$ 5.762.000,00. 
02.04 – Ceará: 
Cr$ 5.590.400,00. 
02.05 – Distrito Federal: 
Cr$ 3.558.000,00. 
02.06 – Espírito Santo: 
Cr$ 2.468.000,00. 
02.07 – Goiás: 
Cr$ 2.288.800,00. 
02.08 – Maranhão: 
Cr$ 823.470,00. 
02.09 – Mato Grosso: 
Cr$ 2.584.000,00. 
02.10 – Minas Gerais: 
Cr$ 14.623.200,00. 
02.11 – Pará: 
Cr$ 2.888.400,00. 
02.12 – Paraíba: 
Cr$ 3.863.200,00. 
02.13 – Paraná: 
Cr$ 5.181.000,00. 
02.14 – Pernambuco: 
Cr$ 6.488.600,00. 
02.15 – Piauí: 
Cr$ 3.353.600,00. 
02.16 – Rio de Janeiro: 
Cr$ 4.744.800,00. 
02.17 – Rio Grande do Norte: 
Cr$ 2.848.400,00. 
02.18 – Rio Grande do Sul: 
Cr$ 7.790.000,00. 
02.19 – Santa Catarina: 
Cr$ 3.492.000,00. 
02.20 – São Paulo: 
Cr$ 11.519.000,00. 
02.21 – Sergipe: 
Cr$ 2.134.400,00. 
 

Nº 34 
 

04 – Justiça Eleitoral. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.26 – Gratificação de representação. 
Onde se lê: 
01 – Tribunal Superior Eleitoral: 
Cr$ 18.000,00. 
02 – Tribunais Regs. Eleitorais. 
02.01 – Alagoas: 
Cr$ 6.000,00. 
02.02 – Amazonas: 
Cr$ 6.000,00. 
02.03 – Bahia: 
Cr$ 6.000,00. 
02.04 – Ceará: 
Cr$ 6.000,00. 
02.05 – Distrito Federal: 
Cr$ 6.000,00. 
02.06 – Esnírito Santo: 
Cr$ 6.000,00. 
02.07 – Goiás: 
Cr$ 6.000,00. 
02.08 – Maranhão: 
Cr$ 6.000,00. 
02.09 – Mato Grosso: 
Cr$ 6.000,00. 
02.10 – Minas Gerais: 
Cr$ 6.000,00. 
02.11 – Pará: 
Cr$ 6.000,00. 
02.12 – Paraíba: 
Cr$ 6.000,00. 
02.13 – Paraná: 
Cr$ 6.000,00. 
02.14 – Pernambuco: 
Cr$ 6.000,00. 
0215 – Piauí: 
Cr$ 6.000,00 
02.16 – Rio de Janeiro: 
Cr$ 6.000,00. 
02.17 – Rio Grande do Norte: 
Cr$ 6.000,00. 
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02.18 – Rio Grande do Sul: 
Cr$ 6.000,00. 
02.19 – Santa Catarina: 
Cr$ 6.000,00. 
02.20 – São Paulo: 
Cr$ 6.000,00. 
02.21 – Sergipe: 
Leia-se: 
01 – Tribunal Superior Eleitoral: 
Cr$ 72.000,00. 
02 –Tribunais Regs. Eleitorais. 
02.01 – Alagoas: 
Cr$ 36.000,00. 
02.02 – Amazonas: 
Cr$ 36.000,00. 
02.03 – Bahia: 
Cr$ 36.000,00. 
02.04 – Ceará: 
Cr$ 36.000,00. 
02.05 – Distrito Federal: 
Cr$ 36.000,00. 
02.06 – Espirito Santo: 
Cr$ 36.000,00. 
02.07 – Goiás: 
Cr$ 36.000,00. 
02.08 – Maranhão: 
Cr$ 36.000,00. 
02.09 – Mato Grosso: 
Cr$ 36.000,00. 
02.10 – Minas Gerais: 
Cr$ 36.000,00. 
02.11 – Pará: 
Cr$ 36.000,00. 
02.12 – Paraíba: 
Cr$ 36.000,00. 
02.13 – Paraná: 
Cr$ 36.000,00. 
02.14 – Pernambuco: 
Cr$ 36.000,00. 
02.15 – Piauí: 
Cr$ 36.000,00. 
02.16 – Rio de Janeiro: 
Cr$ 36.000,00. 
02.17 – Rio Grande do Norte: 
Cr$ 36.000,00. 
02.18 – Rio Grande da Sul: 
Cr$ 36.000,00. 
 

02.19 – Santa Catarina: 
Cr$ 36.000,00. 
02.20 – São Paulo: 
Cr$ 36.000,00. 
02.21 – Sergipe: 
 

Nº 35 
 

Inclua-se: 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento 

do programa, serviços e trabalhos específicos. 
1) Despesas de qualquer natureza e 

proveniência com os serviços de diligências e 
investigações realizadas por determinação expressa 
do Juiz de Menores do Distrito Federal. 

06 – Justiça do Distrito Federal. 
06.03 – Juiz de Menores do Distrito Federal: 

Cr$ 600.000,00. 
 

Nº 36 
 

Despesas de Capital. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e instalações. 
4.2.01 – Máquinas, motores e aparelhos. 
06 – Justiça do Distrito Federal. 
06.03 – Juízo de Menores. 
Inclua-se: 
Cr$ 120.000,00. 
 

Nº 37 
 
04 – Justiça Eleitoral. 
02.05 – Tribunal Regional Eleitoral do Distrito 

Federal. 
1.0.00 – Custeio 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação. 
1.3.03 – Material de Limpeza etc. 
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Aumente-se de: 
Cr$ 200.000,00. 
Para: 
Cr$ 250.000,00. 
 

Nº 38 
 
04 – Justiça Eleitoral. 
02.05 – Tribunal Regional Eleitoral do Distrito 

Federal. 
1.0.00 – Custeio 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação. 
1.3.04 – Combustíveis e Lubrificantes. 
Aumente-se de: 
Cr$ 200.000,00. 
Para: 
Cr$ 300.000,00. 
 

Nº 39 
 
04 – Justiça Eleitoral. 
02.05 – Tribunal Regional Eleitoral do Distrito 

Federal. 
1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação. 
1.3.05 – Materiais e acessórios de máquinas, 

de viaturas e de aparelhos. 
Aumente-se de: 
Cr$ 80.000,00. 
Para: 
Cr$ 100.000,00. 
 

Nº 40 
 
04 – Justiça Eleitoral. 
02.05 – Tribunal Regional Eleitoral do Distrito 

Federal. 
1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação. 
1.3.13 – Vestuários, uniformes etc. 

Aumente-se de: 
Cr$ 150.000,00. 
Para: 
Cr$ 250.000,00. 
 

41º 
 
04 – Justiça Eleitoral. 
02.05 – Tribunal Regional Eleitoral do Distrito 

Federal. 
1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de consumo e de 

transformação. 
1.3.14 – Material para acondicionamento e 

embalagem. 
Aumente-se de: 
Cr$ 30.000,00. 
Para: 
Cr$ 50.000,00. 
 

42º 
 
04 – Justiça Eleitoral. 
02.05 – Tribunal Regional Eleitoral do Distrito 

Federal. 
1.0.00 – Custeio. 
1.4.00 – Material permanente. 
1.4.04 – Ferramentas e utensílios de oficinas. 
Aumente-se de: 
Cr$ 20.000,00. 
Para: 
Cr$ 30.000,00. 
 

Nº 43 
 
04 – Justiça Eleitoral. 
02.05 – Tribunal Regional Eleitoral do Distrito 

Federal. 
1.0.00 – Custeio. 
1.4.00 – Material Permanente. 
1.4.11 – Modelos e utensílios de escritório, 

biblioteca, ensino, laboratório e gabinete técnico ou 
científico. 

Restabeleça-se a dotação de: 
Cr$ 100.000,00. 
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Nº 44 
 
04 – Justiça Eleitoral. 
02.05 – Tribunal Regional Eleitoral do Distrito 

Federal. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.02 – Passagens, transportes de pessoas e 

de suas bagagens. 
Aumente-se de: 
Cr$ 15.000,00. 
Para: 
Cr$ 40.000,00. 
 

Nº 45 
 
04 – Justiça Eleitoral. 
02.05 – Tribunal Regional Eleitoral do Distrito 

Federal. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.04 – Iluminação, fôrça motriz e gás. 
Aumente-se de: 
Cr$ 120.000,00. 
Para: 
Cr$ 150.000,00. 
 

Nº 46 
 
04 – Justiça Eleitoral. 
02.05 – Tribunal Regional Eleitoral do Distrito 

Federal. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.06 – Reparos, adaptações, recuperação e 

conservação de bens móveis. 
Aumente-se de: 
Cr$ 150.000,00. 
Para: 
Cr$ 200.000,00. 

Nº 47 
 
04 – Justiça Eleitoral. 
02.05 – Tribunal Regional Eleitoral do Distrito 

Federal. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.11 – Telefone, telefonemas, telegramas, 

radiogramas, porte-postal, assinatura de caixas postais. 
Aumente-se de: 
Cr$ 120.000,00. 
Para: 
Cr$ 150.000,00. 
 

Nº 48 
 
04 – Justiça Eleitoral. 
02.05 – Tribunal Regional Eleitoral do Distrito 

Federal. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviço de Terceiros. 
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis. 
Onde se lê: 
02 – Tribunais Regs. Eleitorais. 
04 – Ceará: 
Cr$ 499.200,00. 
Leia-se: 
02 – Tribunais Regs. Eleitorais. 
04 – Ceará: 
Cr$ 564.000,00 
 

Nº 49 
 
04 – Justiça Eleitoral. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis, 

foros. 
02.09 – Tribunal Regional Eleitoral do Estado 

de Mato Grosso. 
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Onde se diz: 
Cr$ 120.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 180.000,00. 
 

Nº 50 
 
04 – Justiça Eleitoral. 
02.05 – Tribunal Regional Eleitoral do Distrito 

Federal. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.01 – Despesas miúdas de pronto 

pagamento. 
Aumente-se de: 
Cr$ 80.000,00. 
Para: 
Cr$ 120.000,00. 
 

Nº 51 
 
04 – Justiça Eleitoral. 
02.05 – Tribunal Regional Eleitoral do Distrito 

Federal. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.04 – Reparos, adaptações, conservação e 

despesas de emergência com bens imóveis. 
Aumente-se de: 
Cr$ 300.000,00. 
Para: 
Cr$ 450.000,00. 
 

Nº 52 
 
04 – Justiça Eleitoral. 
02.05 – Tribunal Regional Eleitoral do Distrito 

Federal. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e instalações. 
4.2.01 – Máquinas, motores e aparelhos. 

Aumente-se de: 
Cr$ 150.000,00. 
Para: 
Cr$ 200.000,00. 
 

Nº 53 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
05 – Justiça do Trabalho. 
02 – Tribunais Regionais do Trabalho e Juntas 

de Conciliação e Julgamento. 
Onde se lê: 
 

 Cr$ 
01 –  1ª Região ............................ 38.695.982,00 
02 –  2ª Região ............................ 41.935.695,00 
03 –  3ª Região ............................ 8.477.616,00 
04 –  4ª Região ............................ 11.835.760,00 
05 –  5ª Região ............................ 8.649.440,00 
06 –  6ª Região ............................ 11.636.780,00 
07 –  7ª Região ............................ 6.938.460,00 
08 –  8ª Região ............................ 7.148.460,00 

 
Leia-se: 
 

  Cr$ 
01 –  1ª Região ............................ 46.324.334,00 
02 –  2ª Região ............................ 51.863.865,00 
03 –  3ª Região ............................ 10.551.576,00 
04 –  4ª Região ............................ 14.483.768,00 
05 –  5ª Região ............................ 10.352.384,00 
06 –  6ª Região ............................ 14.092.772,00 
07 –  7ª Região ............................ 8.630.388,00 
08 –  8ª Região ............................ 8.840.388,00 

 
Nº 54 

 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
05 – Justiça do Trabalho. 
01 – Tribunal Superior do Trabalho. 
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Aumente-se de: 
Cr$ 33.046.912,00. 
Para: 
Cr$ 36.917.200,00. 
 

Nº 55 
 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.11 – Substituições. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais de Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
02.04 – 4ª Região. 
Aumente-se de: 
Cr$ 800.000,00. 
Para: 
Cr$ 1.696.000,00. 
 

Nº 56 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.11 – Substituições. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
05.02.05 – 5ª Região. 
Aumente-se de: 
Cr$ 500.000,00. 
Para: 
Cr$ 800.000,00. 
 

Nº 57 
 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.11 – Substituições. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
05.02.06 – 6ª Região. 

Aumente-se de: 
Cr$ 500.000,00. 
Para: 
Cr$ 800.000,00. 
 

Nº 59 
 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.11 – Substituições. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
02.08 – 8ª Região. 
Aumente-se de: 
Cr$ 400.000,00. 
Para: 
Cr$ 800.000,00. 
 

Nº 60. 
 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.11 – Substituições. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
03 – 3ª Região. 
Aumente-se de: 
Cr$ 600.000,00. 
Para: 
Cr$ 1.000.000,00. 

 



– 1105 – 
 

Nº 61 
 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.11 – Substituições. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
02.02 – 2ª Região. 
Cr$ 1.000.000,00. 
Para: 
Cr$ 2.500.000,00. 
 

Nº 62 
 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.11 – Substituições. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
01 – 1ª Região. 
Aumente-se de: 
Cr$ 1.000.000,00. 
Para: 
Cr$ 2.000.000,00. 
 

Nº 63 
 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.22 – Gratificação pela participação em 

órgão de deliberação coletiva. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
05.02.08 – 8ª Região. 

Aumente-se de: 
Cr$ 819.909,00. 
Para: 
Cr$ 1.584.000,00. 
 

Nº 64 
 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.22 – Gratificação pela participação em 

órgão de deliberação coletiva. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
05.02.07 – 7ª Região. 
Aumente-se de: 
Cr$ 819.909,00. 
Para: 
Cr$ 1.584.000,00. 
 

Nº 65 
 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.22 – Gratificação pela participação em 

órgão de deliberação coletiva. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
05.02.06 – 6ª Região. 
Aumente-se de: 
Cr$ 1.913.121,00. 
Para: Cr$ 3.696.000,00. 
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Nº 66 
 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.22 – Gratificação pela participação em 

órgão de deliberação coletiva. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
05.02.05 – 5ª Região. 
Aumente-se de: 
Cr$ 1.093.212,00. 
Para: 
Cr$ 2.112.000,00. 
 

Nº 67 
 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.22 – Gratificação pela participação em 

órgão de deliberação coletiva. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
05.02.04 – 4ª Região. 
Aumente-se de: 
Cr$ 2.186.424,00. 
Para: 
Cr$ 4.224.000,00. 

Nº 68 
 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.22 – Gratificação pela participação em 

órgão de deliberação coletiva. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
05.02.03 – 3ª Região. 
Aumente-se de: 
Cr$ 1.366.515,00. 
Para: 
Cr$ 2.640.000,00. 
 

Nº 69 
 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.22 – Gratificação pela participação em 

órgão de deliberação coletiva. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
05.02.02 – 2ª Região. 
Aumente-se de: 
Cr$ 8.694.650,00. 
Para: 
Cr$ 16.832.000,00. 
 

Nº 70 
 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.22 – Gratificação pela participação em 

órgão de deliberação coletiva. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do 
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Trabalho e Juntas de Conciliação e Julgamento. 

05.02.01 – 1ª Região. 
Aumente-se de: 
Cr$ 6.395.637,00. 
Para: 
Cr$ 12.000.288,00. 
 

Nº 71 
 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
02 – 2ª Região. 
Aumente-se de: 
Cr$ 1.337.574,00. 
Para: 
Cr$ 2.832.400,00. 
 

Nº 72 
 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
05.02.05 – 5ª Região. 
Aumente-se de: 
Cr$ 338.905,00. 
Para: 
Cr$ 718.500,00. 

Nº 73 
 
5.05 – Justiça do Trabalho. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
Onde se diz: 
2) Funcionários: 
Cr$ 13.500,00. 
Diga-se: 
2) Funcionários: 
Cr$ 1.766.000,00. 
 

Nº 74 
 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
02.04 – 4ª Região. 
Aumente-se de: 
Cr$ 566.483,00. 
Para: 
Cr$ 828.200,00. 
 

Nº 75 
 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
05.02.06 – 6ª Região. 
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Aumente-se de: 
Cr$ 1.006.636,00. 
Para: 
Cr$ 1.475.220,00. 
 

Nº 76 
 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
03 – 3ª Região. 
Aumente-se de: 
Cr$ 612.609,00. 
Para: 
Cr$ 945.006,00. 
 

Nº 77 
 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
05.02.07 – 7ª Região. 
Aumente-se de: 
Cr$ 717.942,00. 
Para: 
Cr$ 1.158.180,00. 
 

Nº 78 
 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 

1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 
serviço. 

05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
08.08 – 8ª Região. 
Aumente-se de: 
Cr$ 419.103,00. 
Para: 
Cr$ 719.800,00. 
 

Nº 79 
 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
01 – 1ª Região. 
Aumente-se de: 
Cr$ 2.100.000,00. 
Para: 
Cr$ 3.590.009,00. 
 

Nº 80 
 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.26 – Gratificação de representação. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
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Onde se lê: 

 
 Cr$ 
01 –  1ª Região ................................... 12.000,00 
02 –  2ª Região ................................... 12.000,00 
03 –  3ª Região ................................... 12.000,00 
04 –  4ª Região ................................... 12.000,00 
05 –  5ª Região ................................... 12.000,00 
06 –  6ª Região ................................... 12.000,00 
07 –  7ª Região ................................... 12.000,00 
08 –  8ª Região ................................... 12.000,00 

 
Leia-se: 
 

 Cr$ 
1ª Região ........................................... 60.000,00 
2ª Região ............................................ 60.000,00 
3ª Região ............................................ 36.000,00 
4ª Região ............................................ 36.000,00 
5ª Região ............................................ 36.000,00 
6ª Região ............................................ 36.000,00 
7ª Região ............................................ 36.000,00 
8ª Região ............................................ 36.000,00 

 
Nº 81 

 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.26 – Gratificação de representação. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.01 – Tribunal Superior do Trabalho. 
Aumente-se de: 
Cr$ 30.000,00. 
Para: 
Cr$ 72.000,00. 
 

Nº 82 
 
Onde se lê: 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do 

 

Trabalho e Juntas de Conciliação e Julgamento. 
01 – 1ª Região: 
Cr$ 3.764.026,00. 
Aumente-se para: 
01 – 1ª Região: 
Cr$ 3.776.026,00. 
 

Nº 83 
 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis 

etc. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
08 – 8ª Região. 
Aumente-se de: 
Cr$ 300.000,00. 
Para: 
Cr$ 360.000,00. 
 

Nº 84 
 
Despesas de Capital. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
08.08 – 8ª Região. 
Inclua-se: 
Cr$ 1.200.000,00. 
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Nº 85 
 
Despesas de Capital. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações. 
05 – Justiça do Trabalho. 
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento. 
01 – 1ª Região. 
Inclua-se: 
Cr$ 1.200.000,00. 
 

Nº 86 
 
Inclua-se: 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.26 – Gratificação de representação. 
06 – Justiça do Distrito Federal. 
06.06 – Corregedoria. 
Cr$ 6.000,00. 
 

Nº 87 
 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
06 – Justiça do Distrito Federal. 
01 – Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 
Aumente-se de: 
Cr$ 134.951.904,00. 
Para: 
Cr$ 163.563.290,00. 

Nº 88 
 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.11 – Substituições. 
06 – Justiça do Distrito Federal. 
06.01 – Tribunal de Justiça. 
Aumente-se de: 
Cr$ 500.000,00. 
Para: 
Cr$ 2.000.000,00. 
 

Nº 89 
 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.13 – Pessoal em disponibilidade. 
5.06 – Justiça do Distrito Federal. 
01 – Tribunal de Justiça. 
Aumente-se de: 
Cr$ 3.672.756,00. 
Para: 
Cr$ 4.620.000,00. 
 

Nº 90 
 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23– Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
06 – Justiça do Distrito Federal. 
06.01 – Tribunal de Justiça. 
Aumente-se de: 
Cr$ 19.300.000,00. 
Para: 
Cr$ 31.761.959,00. 
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Nº 91 
 

Inclua-se na: 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.26 – Gratificação de representação. 
06 – Justiça do Distrito Federal. 
06.05.02 – 2º Tribunal do Júri: Cr$ 24. 000,00. 

 
Nº 92 

 
Inclua-se na: 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.26 – Gratificação de representação. 
06 – Justiça do Distrito Federal. 
06.05.01 – 1º Tribunal do Júri: Cr$ 24.000,00. 

 
Nº 93 

 
Inclua-se: 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.26 – Gratificação de representação. 
06 – Justiça do Distrito Federal. 
06.06 – Corregedoria: 
Cr$ 60.000,00. 

 
Nº 94 

 
Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.26 – Gratificação de representação. 
06 – Justiça do Distrito Federal. 
06.01 – Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 
Aumente-se de: 
Cr$ 24.000,00. 

Para: 
Cr$ 72.000,00. 
 

Nº 95 
 
5.05 – Justiça do Trabalho – Juntas de 

Conciliação e Julgamento – 3ª Região. 
1.100 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação. 
 

 Cr$ 
1.3.00..................................................... 50.000,00 
1.3.03..................................................... 5.000,00 
1.3.12..................................................... 5.000,00 
Total da consignação............................. 60.000,00 
Material Permanente:  

 
 Cr$ 
1.4.03.................................................. 8.000,00 
1.4.12.................................................. 1.000.000 00 
T. da consignação.............................. 1.008.000,00 

 
Nº 96 

 
02 – Tribunal Federal de Recursos. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
Onde se lê: 
Cr$ 5.000.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 10.784.760,00.  
 

Nº 97 
 
02 – Tribunal Federal de Recursos. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.26 – Gratificação de Representação. 
Onde se lê:  
Cr$ 18.000,00. 
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Leia-se: 
Cr$ 528.000,00. 
 

Nº 98 
 
02 – Tribunal Federal de Recursos. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
2 – Funcionários: 
Onde se lê: 
Cr$ 18.558.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 20.304.000,00. 
 

Nº 99 
 
02 – Tribunal Federal de Recursos. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.04 – Mensalistas. 
Onde se lê: 
Cr$ 4.598.400,00. 
Leia-se: 
Cr$ 5.270.000,00. 
 

Nº 99-A 
 

Despesas Ordinárias. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis, 

foros e despesas de condomínio. 
04 – Justiça Eleitoral. 
Onde se lê: 
02 – Tribunais Regs. Eleitorais. 
02.11 – Pará: 
Cr$ 180.000,00. 

Leia-se: 
02 – Tribunais Regs. Eleitorais. 
02.11 – Pará: 
Cr$ 600.000,00. 
 

Nº 100 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de 

serviço. 
02 – Tribunais Regs. Eleitorais. 
Onde se lê: 
02.05 – Distrito Federal: 
Cr$ 4.828.140,00. 
Leia-se: 
02.05 – Distrito Federal: 
Cr$ 9.169.680,00. 
 

Nº 101 
 
04.02 – Tribunais Regs. Eleitorais. 
04.02.19 – Santa Catarina. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
1.1.15 – Gratificação de função. 
1.1.23 – Gratificação pela prestação de serviço 

extraordinário. 
1.1.01 – Ao invés de: 
Cr$ 4.092.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 5.011.200,00. 
1.1.15 – Ao invés de: 
Cr$ 5.075.600,00. 
Diga-se: 
Cr$ 126.000,00. 
1.1.23 – Ao invés de: 
Cr$ 635.820,00. 
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Diga-se: 
Cr$ 1.144.600,00. 
Senado Federal, em      de novembro de 1958. 

 
PARECER 

Nº 512, DE 1958 
 

Da Comissão de Finanças sôbre a Redação 
Final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 143, de 1958, que estima a Receita e fixa 
a Despesa da União para o exercício financeiro de 
1959 – Anexo 4 – Poder Executivo – Subanexo 4.11 
– Superintendência do Plano de Valorização 
Econômica da Região Fronteira Sudoeste do País. 

 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 

A Comissão de Finanças apresenta a fôlhas 
anexas a Redação Final das emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 143, de 1958, que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1959 – Anexo 4 – Poder 
Executivo – Subanexa 4.11 – Superintendência do 
Plano de Valorização Econômica da Região 
Fronteira Sudoeste do País. 

Sala das Comissões, 24 de novembro de 1958. 
– Vivaldo Lima, Presidente. – Daniel Krieger, Relator. 
– Ary Vianna. – Novaes Filho. – Francisco Gallotti. – 
Mathias Olympio. – Gaspar Velloso. – Carlos 
Lindenberg. – Othon Mäder. – Parsifal Barroso. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 512, DE 1958 
 
Redação Final da emenda do Senado  

ao Projeto de Lei da Câmara que estima a Receita  
e fixa a Despesa da União para o exercício finan- 
 

ceiro de 1959 – Anexo 4 – Poder Executivo – Sub 
anexo 4.11 – Superintendência do Plano de 
Valorização Econômica da Região Fronteira 
Sudoeste do País. 
 

Nº 1 
 

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social. 
3.1.00 – Serviços em Regime Especial de 

Financiamento. 
3.1.19 – Valorização Econômica da Região 

Fronteira Sudoeste do País (Lei nº 2.976, de 28 de 
novembro de 1956). 

3.0 – Energia. 
12 – Mato Grosso. 
2)Para ampliação e melhoramentos dos 

serviços de energia elétrica de Corumbá, a cargo do 
Ministério da Agricultura (D.N.P.M.). 

Onde se diz: 
Cr$ 10.000.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 15.000.000,00. 
3)Para ampliação e melhoramento dos 

serviços de energia elétrica de Aquidauana, a cargo 
do Ministério da Agricultura (D.N.P.M.). 

Onde se diz: 
Cr$ 10.000.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 15.000.000,00. 
16 – Paraná. 
Inclua-se: 
3) Para construção de usina hidrelétrica  

em ponto conveniente da fronteira sudoeste  
do Paraná para suprir os Municípios de Bar- 
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racão Santo Antônio e Capanema – Cr$ 6.00.000,00. 

4.0 – Transportes e Comunicações. 
4.2 – Transporte Rodoviário. 
12 – Mato Grosso. 
5) Rodovia Dourados – Itaporã – Cabeceira do 

Apa a cargo do Ministério da Viação e Obras 
Públicas (D.N.E.R.). 

Onde se diz: 
Cr$ 4.000.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 10.500.000,00. 
Inclua-se: 
4) Para construção da rodovia Francisco 

Beltrão – Santo Antônio e Capanema – Pôrto Rio 
Iguaçu – Santo Antônio – Cruzeiros 6.000.000,00. 

5) Para prolongamento da Linha Telegráfica 
de Pato Branco e Francisco Beltrão e instalação da 
respectiva agência: 

Cr$ 1.000.000,00. 
22 – Rio Grande do Sul. 
a) Rodovia São Luiz Gonzaga – São Nicolau – 

Pirapora – Pôrto Xavier – Pôrto Lucena, a cargo do 
Ministério da Viação e Obras Públicas (D.N.E.R.). – 

Onde se diz: 
Cr$ 15.000.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 20.000.000,00. 
Inclua-se: 
12. – Rodovia B.R.-14. Trecho  

Livramento Quarai a cargo do Mi- 
 

nistério da Viação e Obras Públicas (D. N. E. R.) – 
Cruzeiros 15.000.000,00. 

24 – Santa Catarina. 
3) Rodovia Dionísio Cerqueira – Palma – Sola 

– São Domingos – São Lourenço. 
Onde se diz: 
Cr$ 2.000.000,00. 
Diga-se: 4.000.000,00. 
4.6 – Transporte Aéreo. 
22 – Rio Grande do Sul. 
Inclua-se: 
2) Para pavimento do campo de pouso de São 

Luiz Gonzaga. – Cr$ 10.000.000,00. 
6.0 – Saúde. 
6.1 – Serviços básicos de saneamento e 

urbanismo. 
a) Abastecimento d'água. 
22 – Rio Grande do Sul. 
Inclua-se: 
6) Para o serviço de abastecimento d'água de 

Pôrto Lucena – Cr$ 4.700.000,00. 
24 – Santa Catarina. 
Inclua-se: 
2) Poços semiartesianos nas cidades de 

Chapecó, São Carlos, Mondaí, Palmitos, Xaxim, 
Dionísio Cerqueira e Joaçaba – hum milhão de 
cruzeiros para cada uma – Cr$ 7.000.000,00. 

6.2 – Assistência Médico-Sanitária. 
a) Hospital e Maternidade. 
24 Santa Catarina. 
1) Para construção do Hospital Beneficente de 

Capinzal – Cruzeiros 3.000.000,00. 
7.0 – Desenvolvimento Cultural. 
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7.1 – Ensino Técnico Profissional. 
16 – Paraná. 
Inclua-se: 
2) Para a Escola Técnica Profissional anexa 

ao Instituto La Salle – Toledo Cr$ 500.000,00. 
3) Para a instalação de uma Escola de 

Iniciação Agropecuária e Economia Doméstica, 
anexo ao Colégio das Irmãs de Caridade de Pato 
Branco – Cr$ 500.000,00. 

4) Para instalação de uma Escola de Iniciação 
Agropecuária e Economia Doméstica, anexo ao 
Instituto N. S. da Glória de Francisco Beltrão – Cr$ 
500.000,00. 

24 – Santa Catarina. 
Inclua-se: 
1) Escola de Iniciação Agrícola em Chapecó – 

Cruzeiros 6.000.000,00. 
8.0 – Desenvolvimento da Produção. 
16 – Paraná. 
Inclua-se: 
3) Para instalação de um pôsto veterinário e 

laboratório para produção de vacinas e soros, em 
particular para a suinocultura, em Pato Branco – Cr$ 
2.000.000,00. 

4) Para instalação de um pôsto veterinário e 
laboratório para produção de vacina e soros, em 
particular para a suinocultura, em Capanema – Cr$ 
2.000.000,00. 

Senado Federal, em     de novembro de 1958. 
 

PARECER 
Nº 513, DE 1958 

 
Redação Final do Projeto de Resolução nº 19, 

de 1958, que nomeia para cargo inicial da carreira de 
Taquígrafo candidata habilitada em concurso. 

Aprovado, sem emenda, o Projeto de 
Resolução nº 19, de 1958, a Comissão Diretora 
apresenta à consideração do Plenário, a sua 
Redação Final nos seguintes têrmos: 

 
Resolução 

 
Artigo único. É nomeada, de acôrdo com a 

alínea «e» do artigo 61 do Regimento Interno, para 
exercer o cargo de Taquígrafa, classe «N» do 
Quadro da Secretaria do Senado Federal, Christina 
Rose Marie Joffily. 

Sala da Comissão Diretora em 24 de 
novembro de 1958. – Apolônio Salles. – Freitas 
Cavalcanti. – Victorino Freire. – Domingos Vellasco. 

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

Tem a palavra o nobre Senador Gilberto 
Marinho, primeiro orador inscrito. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Senhor 
Presidente, Senhores Senadores. 

Em nome da Maioria do Senado da República, 
e em especial, do Partido Social Democrático venho 
exprimir nossa sentida mágoa pelo desaparecimento 
do brilhante correligionário Almirante Mário Oliveira 
Penna. Engenheiro naval, com fulgurante trajetória na 
Armada do País, o professor emérito cuja morte hoje 
deploramos era bem uma genuína, uma autêntica 
expressão, de cultura, de atividade infatigável, de 
competência técnica, objetivando na sua marcante 
personalidade, a aliança sempre rara, do homem de 
pensamento e do realizador fecundo e enérgico. 

Inteligência cintilante, dotado de formação 
mental das mais notáveis, trabalhador meticuloso, 
estudioso racionalizado e pertinaz, fazendo obra de 
continuação e probidade intelectual projetou-se, 
como necessàriamente haveria de acontecer na vida 
intelectual da Nação. 
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Parlamentar outrora, com assento na 
Assembléia Legislativa do Estado do Rio, conquistou 
o aprêço, o respeito e a admiração dos seus pares, 
pelo talento e pela extrema dedicação aos problemas 
fundamentais da velha e gloriosa Província 
Fluminense. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Receba V. Exa. 
a solidariedade do Partido Trabalhista Brasileiro à 
homenagem que o eminente colega está 
prestando, com tanto brilho e propriedade, à 
memória do ilustre brasileiro Almirante Mário 
Penna. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Muito 
agradeça o expressivo apoio trazido em nome do 
Partido Trabalhista Brasileiro pelo prestigioso Líder 
Senador Mourão Vieira. 

Mário de Oliveira Penna, havendo guardado 
indefectìvelmente na vida aquela linha de prumo que 
é característica dos verdadeiros homens públicos, 
daqueles que antepõem invariàvelmente aos 
interesses de sua pessoa e mesmo do grupo social 
em que militam os supremos e sagrados interêsses 
da Pátria, era de impressionar, mesmo Já 
fundamente atingido pelo mal que o haveria de 
derribar, o calor da sua palavra e a energia de sua 
ação ao serviço de suas convicções e dos seus 
ideais. 

I Seu amigo fraternal que nos honramos de 
ser durante longos anos, pensamos com tristeza 
na ausência prematura dêste companheiro de 
vida transparente, que não teve outro descanso 
desde o labor iniciado na adolescência, do que 
êste que lhe trouxe o desfecho fatal que ora o 
arrebata de nosso convívio, que cada dia 
propiciava novas razões para acrescer à velha 
estima que sempre lhe devotamos, uma sincera e 
viva admiração. 

De Mário de Oliveira Penna ficará sempre  
a lembrança de um homem justo que muito amou e 
 

serviu ao seu País, e que, pela sua sinceridade e 
pela sua dedicação profícua ao bem comum, 
conquistou a afeição dos seus colegas e o respeito 
dos seus concidadãos. 

Por tudo isso, nesta hora de compunção e de 
saudade, o Partido Social Democrático vem dizer 
sua homenagem mais intensa de Oliveira Penna, 
prestando-lhe a a sua homenagem mais intensa e 
mais sentida, reafirmando a convicção de que, com o 
exemplo de homens do seu valor e da sua têmpera, 
podemos reafirmar a nossa fé nos destinos do Brasil 
e nas conquistas inderrocáveis da sua civilização. 
(Muito bem! Muito bem. Palmas). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Mem de Sá, 
segundo orador inscrito. 

Sua Excelência está ausente. 
Tem a palavra o nobre Senador Lino de 

Mattos, terceiro orador inscrito. 
O SR. LINO DE MATTOS (*): – Senhor 

Presidente, deve estar a caminho do Senado da 
República um dos projetos de lei que formam o 
chamado Plano de Estabilização Monetária do 
Govêrno Federal. Trata-se da proposição 
concernente ao Impôsto de Renda. 

Tenho, para mim, dada a magnitude da 
matéria, que uma das providências que a Maioria 
Parlamentar desta Casa não deve tomar é a de pedir 
urgência para o projeto. Será, por certo emendada, 
envolvendo problemas da maior importância para a 
vida econômico-financeira da Nação, e cabe ao 
Senado a máxima cautela, para que não fira 
profundamente os interêsses, repito, econômico-
financeiros do País. 

Sou daqueles que, por entender a função social 
dos impostos, não discute quando necessário. Há, 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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porém, que distinguir a ação do Poder Público, 
quando procura manietar, de maneira irremovível e 
irremediável, a ação da iniciativa particular. 

Em outras oportunidades tive ensejo de 
combater, desta tribuna, o êrro, no meu entender, da 
inversão excessiva de capitais em imóveis urbanos. 
Ao assim proceder, pedia a atenção para o 
favoritismo com que procediam os Institutos de 
Previdência e os estabelecimentos bancários, a 
começar pelo Banco do Brasil, no fornecimento de 
créditos para a construção de prédios de 
apartamentos com fins especulativos. 

Entendi que êsses capitais invertidos em 
imóveis urbanos para fins especulativos, constituiam 
dano imenso para a nossa economia, porque 
desviados de outros meios nos quais poderiam ser 
aplicados com resultados mais práticos para a 
economia nacional. 

Senhor Presidente, o projeto de lei relacionado 
com o Plano de Estabilização Monetária e que 
modifica o Impôsto de Renda, traz, em seu art. 86, 
norma que precisa ser bem considerada, por esta 
Casa do Congresso Nacional, porquanto representa 
maneira de se asfixiar a iniciativa particular na 
construção de imóveis urbanos necessários ao 
atendimento do crescimento populacional das 
cidades brasileiras. 

Causou tal impressão essa disposição que o 
Sindicato da Indústria de Construção Civil e Grandes 
Estruturas, do Estado de São Paulo, encaminhou 
Memorial ao Congresso reclamando nossa atenção 
para a importância do assunto. 

É o seguinte: 
«Memorial dirigido aos Senhores membros  

do Congresso Nacional a propósito do impacto que 
sofrerá a indústria da Construção Civil se transformado 
em lei o projeto que equipara as pessoas físicas às 
 

pessoas jurídicas para efeito de tributação do 
impôsto de renda sôbre os lucros imobiliários. 

Senhores Congressistas. 
O Sindicato da Indústria da Construção  

Civil de Grandes Estruturas, no Estado de São 
Paulo, agremia, na forma da lei, as entidades  
que exercem a Construção Civil no Estado de São 
Paulo. 

A Construção Civil é indústria básica para o 
desenvolvimento do País, para o qual contribui pelas 
formas de manifestação as mais diversas, seja nas 
atividades particulares seja na administração pública. 
Ela tem características próprias, bem marcadas que 
a distinguem das demais atividades produtoras, com 
perfeita nitidez. 

Não procede, pois, a confusão que, às vêzes, 
em meios poucos esclarecidos, se faz da Construção 
com as atividades imobiliárias. 

O fato de serem perfeitamente distintas  
não impede, entretanto, que uma atividade possa  
dar movimento à outra e, conseqüentemente,  
que a paralisação de uma possa causar prejuízo à 
outra. 

É por essa razão que o Sindicato da Indústria 
da Construção Civil de Grandes Estruturas no 
Estado de São Paulo julga de seu dever, feita a 
distinção acima, alertar os responsáveis pela 
orientação da nossa política econômico-financeira 
sôbre as conseqüências que poderão advir para a 
Construção do projeto ora em curso na Câmara 
Federal se transformado em lei. 

Dentre os aspectos tributários assumidos pelo 
Plano de Estabilização Monetária do Govêrno 
Federal, nos três projetos de lei em curso nessa 
Egrégia Câmara, relativos ao impôsto do sêlo, de 
consumo e de renda, o que mais poderá afetar as 
transações imobiliárias diretamente e, por conse- 
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qüência atingir os interêsses da Indústria da 
Construção Civil é o do Impôsto de Renda. 

Dois artigos dizem respeito às transações 
imobiliárias: um eleva o impôsto sôbre o lucro 
imobiliário de 10 para 15% e outro considera como 
pessoas jurídicas as pessoas físicas, para efeito de 
tributação de lucros auferidos na exploração de 
incorporação de prédio, na construção para venda e 
nos loteamentos em geral. 

São importantes e merecem estudo os efeitos 
que poderá acarretar essa nova legislação tributária 
para a Indústria da Construção Civil e para o povo 
em geral. 

É tão radical a mudança que irá operar na 
taxação das pessoas físicas que estas deixarão, sem 
dúvida, de investir capitais em negócios imobiliários. 

Basta considerar que enquanto essas pessoas 
pagam atualmente 10% sôbre os lucros auferidos, 
passarão a pagar como pessoas jurídicas 20% 
acrescidos do adicional de 15%, o que perfaz 23%, e 
ainda lucros extraordinários. Como pessoas físicas, 
pagarão até 50% e mais o adicional. 

Fàcilmente, os lucros auferidos serão assim, 
tributados em 70% ou mais, isto é, poder-se-ão 
pagar 7 vêzes ou mais que no regime vigente. 

Considerando-se que há uma série de 
despesas, cuja inclusão como custo do 
empreendimento o Impôsto de Renda não admite 
para as pessoas físicas ver-se-á que a tributação 
poderá ser ainda maior. 

É preciso considerar que as construções para 
venda são em geral feitas por pessoas físicas que, 
dispondo de terreno adequado, fazem prédios de 
apartamentos ou blocos residenciais vendendo as 
respectivas unidades ao público. Êsses investidores 
particulares representam hoje parcela ponderável 
dos clientes da Indústria da Construção Civil. 

As vendas são, em geral, financiadas em cêrca 
de 50% por vários anos, pelos próprios investidores. 
Com isso arcam êles com um encargo não especificado 
em lei, o da desvalorização da moeda, fenômeno cuja 
repercussão na economia dos particulares não é para se 
discutir. Realizem, assim, os investidores uma atividade 
necessária ao desenvolvimento do País. 

Os que compram, compram para moradia, 
atendendo a uma necessidade básica e aquêle ideal 
de todos os chefes de família, em tôdas as classes 
sociais, inclusive nas classes mais modestas, que é 
o de ter residência própria. 

Para atender às necessidades de uma 
população que aumenta de cêrca de 2 milhões de 
habitantes por ano e que, paulatinamente, se se 
transfere do campo para as cidades em virtudes do 
desenvolvimento industrial e a procura de melhores 
condições de vida, é que o próprio Govêrno criou 
órgão como a fundação da Casa Popular, que 
infelizmente, pouco ou nada tem contribuído até 
agora para a solução do problema da habitação. 

É mister considerar ainda que as construções 
para venda, feitas por particulares e por êles 
mesmos financiadas em nada são inflacionárias. 

Se alguém financia a construção e a venda 
com seus próprios recursos não está realizando 
atividades inflacionárias. 

Dados os fatôres de ordem econômica, de 
segurança e de comodidade, é cada vez maior o 
número daqueles que passam a morar em prédios de 
apartamentos, e a evolução nesse sentido se dá não 
só no Brasil como em todos os países, acentuando-se 
essa tendência à medida que as cidades vão ficando 
mais populosas e mais extensas. 

Por outro lado, a construção de residências se 
faz muito mais econômicamente quando em série e 
padronizadas. 
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Não só por razões de ordem econômica, mas 
por motivos diversos, a tendência das pessoas de 
pequenas posses não é mandar fazer a sua moradia, 
mas comprá-la pronta. 

Sendo a maioria das ofertas feitas por 
particulares e não por companhias imobiliárias, a 
tributação proposta no projeto em causa, que poderá 
atingir 70%, virá eliminar do mercado os particulares, 
criando maiores dificuldades para o povo ao 
problema da habitação. 

Com a considerável redução ou mesmo a 
cessação do investimento particular no campo das 
habitações para venda, a construção para moradias 
tenderá para a estatização, tal como acontece em 
países europeus onde os governos é que têm o 
encargo de dar habitação ao povo. Neste caso, dado 
o vulto da necessidade de moradias em nosso País, 
o govêrno irá se defrontar com uma das duas 
situações. Não construir, criando conseqüentemente, 
grave problema social ou construir e, para isso 
financiar êle próprio, dando origem à criação de 
novos departamentos públicos, com o 
correspondente aumento do número de funcionários 
e conseqüentes encargos para o povo, tudo isto 
além do risco a que expõe a Nação de desiquilíbrio 
econômico-financeiro da administração. 

Não se tenha dúvida de que com essa 
tributação projetada, a iniciativa particular não mais 
investirá em construção para venda pois a atividade 
não comporta tal ônus. 

As construções duram em geral a média de 
dois anos. 

Durante êste período de execução verificam-
se quase sempre consideráveis mutações 
econômicas. Em tais condições, não se pode 
considerar como lucro a diferença entre o preço da 
venda. De fato, sendo o preço de custo baseado 
num certo valor aquisitivo médio da moeda (o do pe- 
 

ríodo da construção) e sendo o preço de venda na 
realidade um valor também médio, entre a promessa 
de venda e o término dos pagamentos, baseado em 
poder aquisitivo diferente da moeda, a diferença 
dêstes dois preços, de venda e de custo, não 
representa lucro. Tributá-la como tal, como se 
pretende, não é tributar lucro, é confiscar capital. 

E o govêrno tanto reconhece a existência do 
fenômeno de desvalorização da moeda, que tem 
permitido a reavaliação de ativo das sociedades para 
os efeitos do Impôsto de Renda. 

Nas sociedades industriais e comerciais, o giro 
do capital é, em geral, de 2 a 4 vêzes por ano 
enquanto nos negócios imobiliários o giro anual 
correspondente a uma pequena fração do capital. 

Não tem, assim, sentido fiscal, nem social, 
dada a natureza peculiaríssima e a perda sistemática 
de substância da moeda, a equiparação das pessoas 
físicas às pessoas jurídicas para efeito da tributação 
de lucro imobiliário. 

Por outro lado, a faculdade que se pretende 
dar ao fisco de fixar, êle próprio, o valor da transação 
para efeito da tributação de lucro pode gerar abusos 
de tôda ordem. 

Enquanto uma eventual injustiça cometida 
pelo Estado na fixação do valor do imóvel pode 
sobrecarregar o contribuinte de cêrca de 10% sôbre 
a diferença arbitrada por excesso, esse mesma 
faculdade dada ao fisco federal poderá ocasionar ao 
contribuinte danos irreparáveis, pois não se trata de 
10% mas de uma taxação, que acumulada, chega a 
atingir 70% ou mais do lucro presumível. 

Pelo que ficou exposto, conclui-se, mesmo 
que tal taxação é insuportável e corresponde, na 
realidade, a confisco de capital. 

Se se pretende aplicá-la por  
princípio de eqüidade fiscal, a não  
subsistência é completa. Não há si- 
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mile possível com outras atividades que justifique tal 
equiparação. 

Se se pretende desestimular as inversões 
imobiliárias, o Govêrno estará, na realidade, 
atingindo também a Indústria da Construção, pois 
não é possível construir sem investir. Tôda 
construção pressupõe um investimento imobiliário. 

A Indústria da Construção, que já sofre as 
sérias repercussões impostas pela lei do inquilinato, 
sofrerá ainda mais, sem dúvida, se convertido em Iei, 
tal como se apresenta no momento, o projeto do 
Impôsto de Renda, no que se refere às transações 
imobiliárias. 

De outro lado, recrudescerá no País e com 
intensidade o problema da habitação que, apesar 
das dificuldades reinantes, vem encontrando solução 
em algumas regiões. 

Pelo exposto, a Indústria da Construção Civil 
de São Paulo considera profundamente perigosa a 
adoção das regras de tributação preconizadas no 
projeto. Por isso encarece a necessidade de não ser 
transformado em lei sem um estudo mais 
aprofundado das suas repercussões diretas e 
indiretas sôbre as diversas atividades ou categorias 
econômicas e, principalmente, sem melhor exame 
dos seus efeitos sôbre o problema da habitação. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a 
Vossa Excelência os protestos de alta estima e 
distinta consideração. 

Sindicato da Indústria da Construção Civil de 
Grandes Estruturas no Estada de São Paulo. 

Oscar Costa. – Presidente. 
Conforme disse de início, estou entre aquêles 

que discordam da inversão de grandes capitais em 
edifícios urbanos, para fins especulativos. Entendo 
até criminoso para a nossa economia, o que se faz, 
por exemplo, em Copacabana. 

Constróem-se prédios de apartamentos com 
capital de terceiros, proveniente de organizações 
bancárias – até mesmo do Banco do Brasil – e o 
favorecido com as boas graças dos «guichets» 
mantém os apartamentos de portas fechadas, 
aguardando valorização para vendê-los. 

Êsse favorecimento de crédito, para tal tipo de 
construção, deve ser combatido. 

O que se contém no art. 86 do Projeto de 
Reforma do Impôsto de Renda, entretanto, 
redundará exatamente ao contrário. Desestimulará a 
iniciativa particular. Nenhum possuidor de poucos 
recursos irá invertê-los em prédios de moradia. 
Sabe, dos percalços que terá de enfrentar, ao vender 
o imóvel. Por fôrça do art. 86, a taxação sôbre o 
lucro imobiliário não se resumirá nos 15% de que 
fala o artigo anterior; ao contrário, conforme os 
estudos técnicos que a seguir lerei, será verdadeira 
espoliação, verdadeiro confisco do capital particular. 

Senão vejamos. 
 

Incidência do Impôsto de Renda nas Transações 
Imobiliárias 

 
Estudo – Prédio de 15.000 m2 edificado do início 

de 1951 a fins de 1952 – vendido totalmente em 1952-
1953 com financiamento de 6 anos e entrada de 40%. 

Custo por m2 com terreno-Moeda de 1951 
(média) Cr$ 3.000 00 m2. 

Preço de venda em 1952-1953 Cruzeiros 
5.000,00 m2. 

Lucro Imobiliário presumido – Cr$ 2.000,00 m2. 
O lucro presumido dividido durante o período 

de financiamento (Cr$ 30.000.000 00 em 6 anos) dá 
uma cota de Cr$ 5.000.000.00 por ano. 

Façamos as seguintes hipóteses: 
a) Equiparação da pessoa física  

à pessoa jurídica para fins de tributação do  
lucro imobiliário admitindo-se para essa época  
as tabelas de incidência atualmente pro- 
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postas pelo Ministério da Fazenda, no Plano de 
Estabilização Monetária. 

b) Para efeito de taxação do lucro na pessoa 
jurídica admitamos como capital de emprêsa, o valor 
do investimento. 

Para facilitar o raciocínio a análise é feita na 
base da operação de investimento e conseqüente 
venda de um metro quadrado de construção. 

A incidência do Impôsto de Renda, nessa 
hipótese, resultaria no seguinte: 

 
a) – Pessoa Jurídica.  
   
 Capital – Cr$ 3.000,00.  
 Lucro – Cr$ 333,33 (Cr$ 2.000,00/6).  
 Taxa 20% + 3% do BNDE = 23%.  
   
b) – Pessoa Física.  
  Cr$ 
   
 Lucro anual........................................................................................... 5.000.000,00 

 
  Cr$ 
Até  90.....................................................................................  
De 91 A 120................................................................................... 900,00 
De 121 A 150................................................................................... 1.800,00 
De 151 A 200................................................................................... 5.000,00 
De 201 A 300................................................................................... 14.000 00 
De 301 A 400.................................................................................. 18.000 00 
De 401 A 500................................................................................... 22.000,00 
De 501 A 600................................................................................... 26.000,00 
De 601 A 700................................................................................... 30.000 00 
De 701 A 1.000................................................................................ 105.000,00 
De 1.001 A 2.000................................................................................ 400.000,00 
De 2.001 A 3.000................................................................................ 450.000 00 
De 3.001 A 5.000................................................................................ 1.000.000,00 
 Total................................................................................. 2.072.700,00 

 
2.072.700,00 / 5.000.000,00 = 41,5%. 

 
A incidência na pessoa física é assim de 

41,5%, acrescida de 15% do BNDE ou seja 6,2%, 
totalizando 47,7%. 

A incidência total, já que o impôsto pago na 
pessoa jurídica não é dedutível seria então de 23% + 
47,7% = 70,7%. 

Vejamos qual seria então a  
rentabilidade do empreendimento, rentabilidade 
 esta necessàriamente calculada em moeda 
deflacionada para eliminar as iIusões. 

A operação típica de venda é espelhada na 
seguinte tabela. 
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  Moeda da época Valor deflacionado 
em moeda de 1951 

    
1952 – entrada de 40 %...................................... 2.000,00 1.740,00 
1953 – prestação sem juros................................ 500,00 375,00 
1954 – ................................................................ 500,00 315,00 
1955 – ................................................................ 500,00 260,00 
1956 – ................................................................ 500,00 220,00 
1957 – ................................................................ 500,00 190,00 
1958 – ................................................................     500,00     160,00 
 Totais...................................................... 5.000,00 3.260,00 

 
Foram usados para o deflacionamento da 

moeda os seguintes valores obtidos do trabalho. 
«Financiamento e Custeio de Obras e Serviços de 
Utilidade Pública – Métodos racionais de Taxação» 
do Prof. Lucas Nogueira Garcez, que se baseou em 
dados de 1958 a 1955 da Conjuntura Econômica: 
 
1951 Cr$ 1,00 = 100 centavos 
1952  « = 87 « 
1953  « = 75 « 
1954  « = 63 « 
1955  « = 52 « 
1956  « = 44 » 
1957  « = 38 « 
1958  « = 32 « 

 
Resulta que o lucro real da operação é Cr$ 

260,00/m2 em moeda da época do investimento ou 
seja menos de 10%. Mas o Impôsto de Renda é 
taxado sôbre Cruzeiros 2.000,00. 

A taxação distribuída no período de 
recebimento das prestações seria: 

Impôsto recolhido moeda da época. Valores 
deflacionados em moeda de 1951. 

(70,7 x 33,00/m2 de lucro anual) 
 
1953........................................... 237,00 178,00 
1954........................................... 237,00 149,00 
1955........................................... 237,00 123,00 
1956........................................... 237,00 104,00 
1957........................................... 237,00 90,00 
1958...........................................    237,00     76,00 
 1.422,00 720,00 

 

Resulta então que tal taxação deixa um lucro 
líquido de Cr$ 678,00 por metro quadrado (Cr$ 
2.00,00 – Cr$ 1.422,00). 

Na realidade o que ocorre é um prejuízo de 
Cr$ 420,00 (Cr$ 720,00 – Cr$ 260,00) em moeda de 
1951, época do investimento. 

O capital investido (Cr$ 3.000,00) perde na 
operação cêrca de 14% (Cr$ 420,00). 

Como conseqüência dessa tributação, 
aquêles que estão no negócio vão sair dêle já 
que é assim ruinoso. A taxação no final dos 
recebimentos leva a uma incidência total de 
96,2% sôbre o lucro de Cr$ 2.000,00 deixando 
essa margem fictícia de Cr$ 80,00 m2. Nesse 
caso (taxação considerada de uma só vez, por 
ocasião da escritura definitiva, incidência de 
96,2% para um lucro de Cruzeiros 30.000,00, isto 
é, 15.000 m2 x Cr$ 2.000,00/m2) a incidência é 
tão elevada, já que na pessoa jurídica o Iucro 
ultrapassa o básico, incidindo a taxação chamada 
extraordinária e na pessoa física ela se avizinha 
de 5%. O que resulta de rentabilidade nessa 
hipótese é ainda uma perda de substância no 
capital de cêrca de 12% (prejuízo de Cr$ 
355,00/m2 em moeda de 1951). 

Conclusão: – A taxação proposta, conforme 
ficou demonstrado, é absurda. Não tem assim 
sentido fiscal. Não tem também sentido social porque 
elimina uma atividade útil agravando o problema 
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da habitação. O resultado é a estatização  
dêsse setor com evidentes prejuízos para a 
coletividade. 

Nutro, Senhor Presidente, a esperança de que 
os nobres Membros das Comissões Técnicas, pelas 
quais deve passar o projeto de lei, tenham presente 
essas considerações, não minhas, mas de técnicos 
no assunto, em cujo estudo me baseio. 

O trabalho prevê de maneira matemática, 
perfeitamente técnica que, a prevalecer o disposto 
no art. 86 do projeto, contribuiremos para que outro 
problema, dos mais sérios, surja na vida brasileira: a 
falta de construção de imóveis residenciais nos 
centros urbanos. Será mais uma crise que por certo, 
não está prevista numa das trinta metas do  
Senhor Presidente da República. (Muito bem! Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
requerimento que vai ser lido. 

É lido e provado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 458, DE 1958 

 
Nos têrmos do art. 123, letra «a», do 

Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício 
para o Projeto de Lei da Câmara nº 119, de 1958, a 
fim de que figure na Ordem do Dia da próxima 
sessão. 

Sala das Sessões, em 24-11-1958. – Gilberto 
Marinho. 

O SR. PRESIDENTE: – O Projeto de Lei da 
Câmara número 119, de 1958, será incluído na 
Ordem do Dia da primeira sessão. 

Vai ser lido outro requerimento. 
É lido e apoiado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
Nº 459, DE 1958 

 
Exmo. Sr. Presidente do Senado Federal. 
Nos têrmos do Regimento Interno, requeiro a 

Vossa Excelência que, ouvida a Casa, seja 
reservado na sessão ordinária de 27 de novembro, o 
início da parte destinada ao Expediente, à 
comemoração do Dia Nacional de Ação de Graças, 
instituído pela Lei nº 81, de 17 de agôsto de 1949. 

 
Justificação 

 
Trata-se de identificar o Senado com a matéria 

com a prática acorde com a índole e as tradições do 
povo brasileiro, de cumprir o dever de prestar, em 
um mesmo, dia em comunhão com todos os povos 
da terra, pública e solene homenagem ao Criador, 
rendendo-lhe graças pelos benefícios recebidos 
durante o ano. 

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1958. – 
Gilberto Marinho. 

O SR. PRESIDENTE: – O presente 
requerimento será apreciado depois da Ordem do 
Dia. (Pausa). 

Vão ser lidos outros requerimentos 
encaminhados à Mesa. 

São sucessivamente lidos e aprovadas os 
seguintes requerimentos: 

 
REQUERIMENTO 
Nº 430, DE 1958 

 
Requeiro dispensa de publicação para a 

imediata discussão e votação da Redação Final do 
Projeto de Lei da Câmara nº 143-58 (Orçamento) 
Anexo 5 – Poder Judiciário. 

Sala das Sessões, em 24 de novembro de 
1958. – Francisco Gallotti. 
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REQUERIMENTO 
Nº 461, DE 1958 

 
Requeiro dispensa de publicação para a 

imediata discussão e votação da Redação Final do 
Projeto de Lei da Câmara nº 143-58 (Orçamento) 
Subanexo 4.11 – Superintendência do Plano de 
Valorização Econômica da Região Fronteira 
Sudoeste do País. 

Sala das Sessões, em 24 de novembro de 
1958. – Francisco Gallotti. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 462, DE 1958 

 
Requeiro dispensa de publicação para a 

imediata discussão e votação da Redação Final do 
Projeto de Resolução nº 19 de 1958. 

Sala das Sessões, em 24 de novembro de 
1958. – Francisco Gallotti. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se passar à 
discussão das matérias que tiveram a publicação 
dispensada. 

Em discussão a Redação Final das emendas 
ao anexo orçamentário do Poder Judiciário, 
constante do Parecer nº 511. 

Não havendo quem faça uso da palavra, 
encerro a discussão. 

Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam a 

Redação Final queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Aprovada. 
Vai à Câmara dos Deputados. 
Designo o nobre Senador Mathias Olympio 

para acompanhar o estudo das emendas do Senado. 
(Pausa). 

Em discussão a Redação Final a que se refere 
o Requerimento nº 461, relativa à emenda 
 do Senado ao subanexo orçamentário da 
 

Superintendência do Plano de Valorização 
Econômica da Região Fronteira Sudoeste do País. 

Não havendo quem faça uso da palavra, 
encerro a discussão. (Pausa). 

Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam a 

Redação Final, queiram conservar-se sentados. 
(Pausa). 

Aprovada. 
Vai à Câmara dos Deputados. 
Designo o nobre Senador Daniel Krieger para 

acompanhar naquela Casa, o estudo da emenda do 
Senado. (Pausa). 

Em discussão a terceira Redação Final 
dispensada de publicação. Consta do Parecer nº 
513, já lido. 

Nenhum Senhor Senador desejando fazer uso 
da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa). 

Encerrada. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam a 

Redação Final, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Aprovada. 
Vai à promulgação. 
Não há mais oradores inscritos. 
Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Eleição (de acôrdo com o art. 182 do Regimento) 

da Comissão Especial para dar parecer sôbre o Projeto 
de Reforma Constitucional nº 2, de 1958. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Suspendo a sessão 

por dez minutos, a fim de que os Senhores 
Senadores se munam das respectivas cédulas. 

A sessão é suspensa às 15 horas e 5 minutos, 
e reaberta às 15 horas e 15 minutos. 

O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a sessão. 
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De acôrdo com o Regimento, vai-se proceder 
à eleição da Comissão que deverá dar parecer sôbre 
o Projeto de Reforma Constitucional número 2, de 
1958. 

O Sr. 1º Secretário vai proceder à chamada. 
É feita a chamada. 
Respondem à chamada e votam os Senhores 

Senadores: 
Mourão Vieira. 
Prisco dos Santos. 
Sebastião Archer. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Onofre Gomes. 
Parsifal Barroso. 
Fernandes Távora. 
Argemiro de Figueiredo. 
Novaes Filho. 
Ezechias da Rocha.  
Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Jorge Maynard.  
Neves da Rocha. 
Juracy Magalhães. 
Lima Teixeira. 
Carlos Lindenberg. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Moreira Filho. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Alencastro Guimarães. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho.  
Benedicto Valladares  
Lino de Mattos. 
Moura Andrade. 
Domingos Vellasco. 
Pedro Ludovico. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Othon Mäder. 
Gaspar Velloso. 
Gomes de Oliveira. 
Francisco Gallotti. 
Daniel Krieger. 
O SR. PRESIDENTE: – Responderam à 

chamada 38 Senhores Senadores. 
Vai-se proceder à apuração. 

São recolhidas 38 cédulas, que, apuradas, dão 
o seguinte resultado: 

 Votos 
Gilberto Marinho........................................... 38 
Benedicto Valladares................................... 38 
Gaspar Velloso............................................. 38 
Lameira Bittencourt...................................... 38 
Públio de Mello............................................. 38 
Ruy Carneiro................................................ 38 
Lourival Fontes............................................. 38 
Argemiro de Figueiredo................................ 38 
Lima Guimarães........................................... 38 
Vivaldo Lima................................................. 38 
Daniel Krieger............................................... 38 
Ruy Palmeira................................................ 38 
João Villasbôas............................................ 37 
Attílio Vivacqua............................................ 38 
Novaes Filho................................................ 38 
Kerginaldo Cavalcanti.................................. 38 

 

O SR. PRESIDENTE: – Proclamo eleitos 
para a Comissão que dará Parecer sôbre o 
Projeto de Reforma Constitucional nº 2, de 1958, 
os nobres Senadores Gilberto Marinho, Benedicto 
Valladares, Gaspar Velloso, Lameira Bittencourt, 
Públio de Mello, Ruy Carneiro, Lourival Fontes, 
Argemiro de Figueiredo, Lima Guimarães, Vivaldo 
Lima, Daniel Krieger, Rui Palmeira, João 
Villasbôas, Attílio Vivacqua, Novaes Filho e 
Kerginaldo Cavalcanti. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 110, de 1958 que concede a pensão 
vitalícia de Cr$ 5.000,00 mensais, ao Dr. Antônio 
Tolentino, médico residente na cidade de Sêrro, 
Estado de Minas Gerais, tendo Pareceres, sob 
ns. 480 e 481, de 1958, das Comissões: de 
Constituição e Justiça, favorável; e de Finanças, 
favorável, com as Emendas que oferece de ns. 1-
C e 2-C. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto e as emendas. 
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O SR. JOÃO VILLASBÔAS (*): – Senhor 
Presidente, por vêzes tenho vindo à tribuna para 
combater projetos da natureza do que se acha em 
discussão. 

Reconheço, como todos os representantes do 
povo, que a situação do País não é propícia a 
liberalidades. Atravessamos a fase mais crítica da 
vida financeira do Brasil e não podemos continuar 
neste compasso de concessão de pensões a cada 
momento. Se temos sentimentos altruísticos, se em 
nós vive a compaixão pelos que sofrem, não nos é 
lícito transferí-los para o Erário, através de pensões 
pagas pelo Tesouro Nacional. 

Por vêzes projetos dessa natureza 
apresentam largo aspecto de justiça para pensões a 
descendentes de funcionários que faleceram no 
período em que ficou suspensa a contribuição para a 
formação de pecúlio à família. 

Senhor Presidente, no caso vertente, 
encontro, no próprio parecer favorável da Comissão 
de Constituição e Justiça desta Casa, manifestação 
contrária à aprovação do projeto. 

Talvez seja paradoxal num parecer favorável 
ver-se o espírito contrário à aprovação do projeto. 
Diz a honrada Comissão de Constituição e Justiça, 
pela palavra do seu ilustre Relator. 

Já se tem afirmado, vêzes inúmeras, a 
necessidade de se adotar um critério para a 
concessão de tais favores. 

Nenhuma informação nos é dado colhêr além 
da palavra do Deputado autor do Projeto, muitas das 
vêzes viciada por informações irreais. 

No caso em aprêço verifica-se que o nobre 
Deputado Vasconcelos Costa se deixou impressionar 
por uma nota da imprensa que, em geral, traduz tão 
sòmente o gracioso pendor do jornalista. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

Como se vê, pelo início do parecer, deveria o 
Relator concluir pela negativa da pensão solicitada e 
entretanto, continua: 

Não poderia aquela nota apenas servir de 
base ao nosso pronunciamento. 

Acontece, porém, que conheço pessoalmente 
o fato e considero de absoluta justiça a assistência 
solicitada em favor de um benemérito que, 
esquecendo-se de si, dedicou tôda a sua vida, longa 
e proveitosa vida, ao serviço do povo e 
especialmente dos que sofrem. 

Trata-se, Senhor Presidente, de um médico do 
interior que chegou à idade avançada sem ter 
amealhado recursos para a velhice. Continua a 
atender aos clientes, por necessidade. 

Essas razões, entretanto, não justificam  
se sobrecarregue a União com uma pensão 
vitalícia. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Como  
todo o prazer concedo o aparte a Vossa 
Excelência. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Tem V. Exa. tôda 
a razão nas suas ponderações. Casos como êsse 
são inúmeros. Atender a um, devíamos estender o 
benefício aos outros. Quantos e quantos médicos, 
que têm prestado serviços inestimáveis, chegam à 
velhice sem meios para sua manutenção? O 
número será enorme. Não faríamos outra coisa 
senão apresentar projetos nesse sentido. A 
providência seria justa; mas como atender a todos 
os casos. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito me 
honra o aparte do nobre Representante da  
Bahia, que antecipa argumento de que me ia 
utilizar. 
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Diz S. Exa. que centenas – e não direi 
centenas, mas milhares – de médicos, no Brasil, se 
encontram na situação do que se procura beneficiar 
com uma pensão. Poderia emendar o projeto, 
estendendo o benefício a várias centenas de 
médicos, do meu conhecimento, que chegaram ao 
entardecer da existência sem reunir meios para o 
amparo próprio e dos seus. 

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

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo 
prazer recebo o aparte de Vossa Excelência. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Não conheço 
o médico de que trata o projeto. Nenhuma razão 
pessoal, pois, me levaria a contrariar o ponto de vista 
do nobre orador. Entendo, porém, que o fato de ser 
impossível a concessão do benefício a outros 
brasileiros, em idêntica situação de penúria, não será 
razão suficiente para negar-se a um cidadão, cuja 
profissão é das mais nobres, o lenitivo ou pequeno 
auxílio, porque cinco mil cruzeiros nada representam. 
O Congresso Nacional – um dos ramos do Poder 
Público de maiores responsabilidades em assuntos 
dessa natureza, porque dêle depende a elaboração 
de leis sôbre a espécie – não se estaria excedendo: 
ao contrário, praticando ato de reconhecimento para 
com cidadão que representa classe das mais 
generosas e altruísticas. O médico, geralmente, não 
tem a preocupação material do ganho, mas tão só a 
do bom exercício de sua nobre missão. A aprovação 
do projeto será de tôda a justiça. Beneficiará a um 
facultativo dedicado, envelhecido na pobreza. A 
pensão importará em despesa insignificante em 
relação a tantas outras autorizadas, para ocorrer a 
gastos de cargos não providos, por fugirem à 
orientação do Poder Executivo. 

Essa pequena despesa, nobre Senador João 
Villasbôas, valeria como homenagem àqueles que se 
dedicam ao bem-estar, à saúde do povo, fazendo da 
medicina um apostolado. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito agradeço 
o aparte com que me honra o ilustre representante 
de Santa Catarina; mas S. Exa. fala através da 
sensibilidade de sua alma. Para o nobre colega a 
Nação deverá atender a essa pensão, o Erário 
deverá beneficiar êsse médico com a importância de 
cinco mil cruzeiros mensais – que S. Exa. considera 
mínima – em atenção à grande classe de médicos 
sofredores, que lutam em defesa da saúde do 
próximo e se encontram em situação idêntica. 

Senhor Presidente, não posso ser altruísta 
com os dinheiros públicos. Dentro das minhas 
possibilidades é me permitido fazer a doação que 
meu coração ditar; mas não posso levar minha 
filantropia a tirar dos cofres públicos o dinheiro 
arrecadado em forma de impôsto, que já tanto pesa 
sôbre o povo brasileiro, para entregar, embora 
pequena parcela, a um cidadão como que 
simbolizando na sua pessoa a gratidão nacional para 
com todos aquêles médicos que tanto fizeram pela 
humanidade e chegaram pobres ao fim da vida. 

Não só com a classe dos médicos ocorre essa 
circunstância; atinge a todos os profissionais liberais, 
que se estiolam na miséria ao chegarem ao fim da 
vida. Não é possível corramos a pedir o socorro dos 
cofres públicos para mitigar-lhes as necessidades. 

Não, Senhor presidente! Não é possível êsse 
procedimento. A Nação já está agravada com leis 
dessa natureza. É preciso pormos um paradeiro ao 
liberalismo excessivo dos legisladores para com os 
cofres públicos. Façamos nossas dádivas  
pessoais, satisfaçamos os imperativos dos nossos 
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corações, auxiliando com nossos próprios recursos 
dificuldades alheias, mas não com os dinheiros do 
Tesouro. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Recebo com 
prazer o aparte de Vossa Excelência. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Trago um exemplo 
em abono da tese que está defendendo. Se tivéssemos 
que dar pensões, ninguém a mereceria mais, neste 
País, do que Oscar Cordeiro, o pioneiro da descoberta 
do petróleo; entretanto, homem de setenta e oito anos, 
está passando vicissitudes, lutando com grande 
dificuldade de ordem econômica. A Petrobrás, no 
entanto, que deveria lhe dar pensão ou assistência, 
não tem qualquer iniciativa, mercê dos apêlos que 
tenho dirigido insistentemente desta tribuna. A todo 
momento se apresentam projetos na Câmara dos 
Deputados dando auxílios a pessoas que não 
prestaram e nem de longe se pode fazer um cotejo – os 
serviços creditados a Oscar Cordeiro. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito obrigado 
pelo aparte de Vossa Excelência. 

Efetivamente, não se pode cotejar os serviços, 
nem mesmo alegados na justificativa do projeto que 
beneficia pretendente à pensão, com os prestados, 
no interêsse nacional, por Oscar Cordeiro. 

Desejo ainda referir-me ao parecer da honrada 
Comissão de Finanças desta Casa, que assim se 
pronunciou: 

«Embora seja, mais que nunca, oportuno 
meditar sôbre a liberalidade injustificada, com que 
o Congresso vem concedendo pensões especiais, 
com uma demasia de altruísmo e generosidade 
que de nenhum modo, se concilia com 
 

a posição ou o papel do Estado no assunto, máxime 
no momento em que as condições do erário da 
União impõem severa compressão de despesas, não 
queremos, por ora, levar nossa advertência ou 
ressalva ao extremo de recusar a aprovação a um 
projeto, já aprovado pela outra Casa do Congresso, 
e com o beneplácito, unânime, de uma ilustrada 
comissão técnica do Senado, que visa beneficiar um 
respeitável ancião médico, encanecido no exercício 
da sua nobre profissão». 

Senhor Presidente, a advertência que nos faz 
aquela digna Comissão demonstra que o nobre 
Relator da matéria apenas cedeu ante o fato de o 
projeto ter vindo da outra Câmara e haver recebido, 
nesta Casa, parecer favorável da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Concede 
V. Exa. um aparte? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o 
prazer. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – O parecer, 
aliás, unânime, da Comissão de Finanças desta Casa, 
que acaba de ser honrado com a citação de V. Exa. é 
de minha modesta autoria. Era minha intenção ocupar 
a tribuna para o esclarecer e justificá-lo. Como, 
entretanto, o nobre colega de certo modo convocou 
ao debate a Comissão de Finanças, na pessoa do seu 
Relator, desejo antecipar meu pensamento, que 
acredito ser o dêsse órgão técnico da Casa, uma vez 
que foi aprovado sem qualquer discrepância, apesar – 
e gostaria atentasse V. Exa. para essa  
circunstância – de a Comissão de Finanças  
não ter aceito integralmente – a proposição  
tal como veio da Câmara dos Deputados. 
Pessoalmente estou de acôrdo com a tese sustentada 
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pelo ilustre representante do Estado de Mato Grosso, 
já defendida, a propósito de outros projetos 
semelhantes. Minha primeira tendência, inclinação 
ou desejo era de rejeitar a proposição. Recebi, 
entretanto, de vários eminentes Senadores, 
inúmeras informações sôbre a maneira pela qual o 
beneficiário sempre exerceu sua profissão, 
dedicando-se, de preferência, ao amparo e 
assistência à pobreza, sem cobrar honorários, além 
da circunstância de ter mais de 80 anos de idade, 
vivendo na mais extrema miséria. Assim, apesar de 
me filiar à corrente tão dignamente representada por 
V. Exa. que entende não podermos ser tão 
paternalistas na apreciação e concessão dêsses 
auxílios, confesso tive dúvidas e constrangimento em 
iniciar novo critério de rigorismo já no fim dêste ano 
legislativo, exatamente prejudicando um velho 
médico que todos me informaram bem merecer e 
precisar dêsse amparo do Poder Público. Tôdas 
essas considerações eu as fiz por escrito e 
verbalmente, perante os colegas da Comissão de 
Finanças, salientando porém que achava excessiva, 
demasiada, a liberalidade do projeto, de fazer 
retroagir a pensão a 1 de janeiro de 1957. Êsse foi o 
pensamento, o fundamento do parecer da Comissão 
de Finanças, de que tive a honra de ser Relator. 
Muito grato à atenção de Vossa Excelência. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito agradeço 
o aparte com que me honrou o nobre Relator da 
Comissão de Finanças, que não trouxe, porém, 
qualquer argumento de convicção para que eu 
modificasse meu pensamento em relação a negar 
apoio ao projeto. 

Sua Excelência se referiu à sua  
aprovação na outra Casa do Congresso;  
mas se o Senado é Câmara revisora é para 
alterar, rejeitar ou aceitar as proposições da 
 

outra Casa do Congresso. Não implica, porém, nossa 
obrigatoriedade na aprovação de projeto que haja 
merecido parecer favorável da honrada Comissão de 
Constituição e Justiça. Sua manifestação é apenas 
quanto à constitucionalidade. Nesta parte, é verdade, o 
projeto não fere a Carta Magna. 

Senhor Presidente, os argumentos invocados 
pela honrada Comissão de Finanças em apoio ao 
projeto, chocam-se com a argüição do seu nobre 
Relator, quando diz que precisamos freiar o excesso 
de liberalidades para com os dinheiros do erário 
nacional, desviando-os para auxílios como êsse, de 
puro sentimentalismo, máxime na quadra 
amargurada por que atravessa a Nação, com as 
suas finanças absolutamente combalidas. 

Prefiro ficar com as premissas da honrada 
Comissão de Constituição e Justiça e da nobre 
Comissão de Finanças desta Casa. Aceito-as para 
recusar o projeto. 

Senhor Presidente, não mais quero tomar a 
atenção de meus colegas. Espero que o Senado, 
acima dos sentimentos de piedade, de altruísmo, de 
bondade pessoal de cada um dos seus Membros, 
coloque os altos interêsses do Brasil. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT (*): – Senhor 

Presidente, venho defender o pensamento e o 
fundamento do parecer da Comissão de Finanças do 
Senado ao opinar favoràvelmente, em parte, ao projeto 
da Câmara dos Deputados, pelo qual será concedida 
uma pensão mensal de Cruzeiros 5.000,00 ao Dr. 
Antônio Tolentino, médico há mais de sessenta  
anos no interior do Estado de Minas Gerais,  
pensão essa que passaria a vencer a partir de janeiro 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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de 1957 e para o que o art. 3º da proposição abre o 
crédito especial de Cr$ 60.000,00. 

O parecer unânime da Comissão de Finanças, 
de acôrdo, aliás, com o pronunciamento também 
unânime e anterior, da ilustrada Comissão de 
Constituição e Justiça, foi no sentido de se eliminar 
do projeto o art. 3º e a parte inicial do art. 1º, por 
fôrça do qual a pensão seria concedida a partir de 1 
de janeiro de 1957. 

A advertência contida no parecer da Comissão 
de Finanças e repetida com tanto calor, entusiasmo 
e eloqüência pelo nobre e ilustre Senador João 
Villasbôas, já tem sido feita várias vêzes e em 
diversas oportunidades, seja no seio da Comissão, 
seja no Plenário. No entanto, a propósito dessas 
advertências, dessas ressalvas, dessas restrições 
nas quais se pedia a atenção pela liberalidade 
excessiva com que, há vários anos, o Congresso 
vem concedendo pensões especiais, jamais o 
Senado da República, em casos muito menos justos, 
e em que os beneficiários mereceram muito menos o 
auxílio do Poder Público do que o dêste projeto, 
levou sua advertência, seu zêlo, sua restrição, seus 
reparos a ponto de recusar terminantemente e 
fulminar por completo essas pensões. Sempre se 
adotou uma solução intermediária, conciliando-se os 
pontos de vistas divergentes, o daqueles que 
entendem que o Estado também pode e deve ser 
generoso, altruísta e magnânimo às vêzes, e o 
daqueles que entendem que o assunto deve ser 
encarado, apreciado e resolvido sob critério mais 
rigoroso, levando em conta apenas a situação 
delicada e grave do Erário. 

Encontrou-se sempre uma solução 
harmonizadora, conciliadora, de composição, 
reduzindo a pensão a um quantitativo mais 
modesto, ou então, como fêz a Comissão de 
Finanças nessa proposição, eliminando o efeito 
retroativo, por fôrça do qual, realmente, não pas- 
 

saria a produzir os seus efeitos pràticamente de 
janeiro do ano vindouro, mas de há dois anos 
passados. 

Senhor Presidente, já confessei lealmente, em 
aparte ao eminente Senador João Villasbôas, que 
meu primeiro impulso, meu primeiro ímpeto, minha 
primeira tendência, ao receber, para examinar e 
relatar êste projeto, à semelhança do que aliás tem 
ocorrido com relação a outros de igual natureza, com 
idêntica finalidade, foi no sentido de emitir parecer 
contrário. Atendendo, porém, a duas circunstâncias, 
conclui de outra maneira, procurando uma solução 
conciliatória, que não fôsse tão liberal nem tão 
rigorosa. Uma delas refere-se às informações que 
recebi, as mais autorizadas, calorosas, convincentes 
e impressionantes sôbre a maneira pela qual o Dr. 
Antônio Tolentino, durante mais de meio século, 
exerceu sua profissão, dela fazendo verdadeiro, 
legítimo, nobre e elevado sacerdócio, dedicando-se 
principalmente à assistência gratuita, desinteressada 
e desvelada aos pobres, jamais cobrando o mais 
mínimo honorário. Outra circunstância é a de que 
êsse médico, encanecido, alquebrado ao exercício 
da sua profissão hoje com 84 anos, está na mais 
extrema miséria. 

Confesso, Senhor Presidente, que entre a 
minha fraqueza e o meu acêrto preferi ceder à 
convicção dêsses elementos que tanto me 
sensibilizaram como aos meus ilustres colegas da 
Comissão de Finanças. 

Emiti, então, o parecer que tive a honra de ver 
aceito, sem nenhuma discrepância, pela 
unanimidade de meus colegas. 

Devo esclarecer, nesta oportunidade, para 
mostrar que nem o Relator nem a própria Comissão 
de Finanças emitiram parecer leviano, irrefletido, 
precipitado, querendo apenas ser generosa à custa 
dos dinheiros públicos, que não só eu, como todos 
os membros do ilustrado órgão técnico desta Casa 
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recebemos, pedidos, no sentido de o projeto ser 
aprovado sem qualquer modificação, retroagindo até 
1º de janeiro de 1957. 

O SR. NOVAES FILHO: – Seria demais. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – No 

entanto, procurando sábia e prudentemente conciliar 
o interêsse público do Erário da União com o dever 
que o Estado tem de dispensar assistência àqueles 
que a tanto fazem jus, mantivemos em nosso 
parecer a pensão concedida pela Câmara dos 
Deputados e aceito pela Comissão de Finanças, mas 
reduzidas suas proporções aos limites sempre 
adotados por esta Casa do Congresso. 

Reconheço, em tese, a procedência das idéias 
salutares, elevadas e de tão alto sentido público, 
desenvolvidas pelo eminente Senador João 
Villasbôas. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito grato a 
Vossa Excelência. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Não é favor 
que faço a V. Exa. e nem a primeira vez que presto 
homenagem ao espírito público do nobre colega. 

Essas idéias tanto podem ser adotadas sem 
restrição quanto constituem a premissa do meu 
parecer, na Comissão de Finanças; mas, pelos 
motivos que acabo de expor, pelos precedentes e 
pela jurisprudência já firmada por esta Casa, em 
outros casos, em outros projetos muito menos dignos 
e merecedores do sentimento de altruísmo desta 
Casa, resolvi manter nosso parecer, e vir sustentá-lo 
nesta oportunidade. 

Pergunto a mim mesmo: por que, só agora, 
prejudicando êsse velho médico, encanecido e 
sacrificado no exercício da profissão já com 84 anos 
de idade, vamos adotar novos rumos, critério 
rigoroso, em defesa do Erário? 

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

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Com todo 
o prazer. 

O SR. NOVAES FILHO: – Creio há ligeiro 
equivoco de V. Exa. Lembro-me de que o Senado, 
por duas vêzes, recusou auxílio semelhante ao 
previsto no projeto. Não seria fato novo se 
acompanhássemos o eminente Senador João 
Villasbôas. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Devo 
ressaltar que sou um dos mais novos membros desta 
Casa, não estou a par de tôdas as decisões 
anteriores. Se, porém, temos votado vários projetos 
desta natureza, evidentemente, a norma está firmada 
segundo a orientação da Maioria e não da Minoria. 
Quantas pensões já concedeu o Senado da 
República! V. Exa. lealmente com seu espírito de 
justiça e de amor à verdade, aponta apenas dois 
casos, em que foram negadas. 

O SR. NOVAES FILHO: – São os que me 
ocorreram. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Permita-
me, entretanto, o nobre colega, duvidar de que 
qualquer dos dois referidos casos seja semelhante, 
sob o aspecto humano e social, ao dêsse médico 
octogenário que vive na miséria após dedicar num 
verdadeiro sacerdócio, sessenta anos de vida 
profisional às classes menos favorecidas pela 
fortuna. 

Era o que me cabia dizer, Senhor Presidente, 
sustentando o parecer da Comissão de Finanças, 
favorável ao projeto com as emendas anunciadas 
pela Mesa. (Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão 
do projeto e das emendas. (Pausa). 
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Não havendo mais quem faça uso da palavra, 
encerro a discussão. – (Pausa). 

Encerrada. 
Em votação as Emendas ns . 1-C e 2-C. 
Os Senhores Senadores que aprovam as 

emendas, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Estão aprovadas. 
São as seguintes as emendas aprovadas: 
 

Nº 1-C 
 

Suprima-se, no art. 1º, as palavras «a partir de 
1º de janeiro de 1957». 

 
Nº 2-C 

 
Suprima-se o art. 3º do projeto. 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto 

assim emendado. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

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

Comissão de Redação: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 110, DE 1958 

 
Nº 2.344-B, de 1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Concede pensão vitalícia de Cr$ 5.000,00 

mensais ao Doutor Antônio Tolentino médico residente 
na cidade do Sêrro, Estado de Minas Gerais. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É concedida, a partir de janeiro de  

1957 a pensão vitalícia de Cr$ 5.000,00 (cinco mil 
 

cruzeiros) mensais ao Dr. Antônio Tolentino, médico 
há 60 anos na cidade do Sêrro, Estado de Minas 
Geras. 

Art. 2º O pagamento da pensão de que trata o 
artigo anterior correrá à conta da dotação do 
Ministério da Fazenda, destinada aos pensionistas 
da União. 

Art. 3º É aberto pelo Ministério da Fazenda o 
crédito especial de Cr$ 60.000,00 (sessenta mil 
cruzeiros) para pagamento da pensão no exercício 
de 1957. 

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de  
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a matéria da 
Ordem do Dia, passa-se à apreciação do 
Requerimento nº 459 do nobre Senador Gilberto 
Marinho, lido na hora do Expediente, no sentido de 
que o Expediente da sessão do dia 27 do corrente 
seja consagrado à comemoração do «Dia Nacional 
de Ação de Graças.» 

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

Está aprovado. 
Está esgotada a matéria constante da Ordem 

do Dia. Não há orador inscrito para a oportunidade. 
(Pausa). 

Convoco o Senado para reunir-se 
extraordinàriamente às 21 horas. 

Nada mais havendo que tratar, vou levantar a 
sessão. Designo para a extraordinária noturna a 
seguinte: 
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ORDEM DO DIA 
 

1 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 143, de 1958, que estima a Receita e fixa 
a Despesa da União para o exercício financeiro de 
1959 – Anexo nº 4 – Poder Executivo – Subanexo 
4.14 – Ministério da Educação e Cultura (incluído em 
Ordem do Dia nos têrmos do art. 91, letra b do 
Regimento Interno), dependente de parecer da 
Comissão de Finanças. 

2 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 143, de 1958, que estima a Receita e fixa 
a Despesa da União para o exercício financeiro de 
1959 – Anexo nº 4 – Poder Executivo – Subanexo 
4.17 – Ministério da Justiça e Negócios Interiores 
(incluído em Ordem do Dia nos têrmos do art. 

91, letra b do Regimento Interno), dependente de 
parecer da Comissão de Finanças. 

3 – Votação, em discussão única, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 119, de 1958, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Fazenda, o crédito especial de Cr$ 2.000.000,00 
para auxiliar a realização das Exposições 
Agropecuária e dos Cafés-Finos, na cidade de 
Três Pontas, no Estado de Minas Gerais, tendo 
Pareceres, sob ns. 342 e 493, de 1958, da 
Comissão de Finanças, favorável ao projeto e à 
emenda de Plenário (substitutivo), com a 
subemenda que oferece. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 16 horas e 10 

minutos. 
 



163ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 24 DE NOVEMBRO DE 1958 
 

EXTRAORDINARIA 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. APOLÔNIO SALLES 
 

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

Vivaldo Lima. 
Mourão Vieira. 
Prisco dos Santos. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Vietorino Freire. 
Públio de Mello. 
Waldemar Santos. 
Mathias Olympio. 
Leônidas Mello. 
Onofre Gomes. 
Parsifal Barroso. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
Argemiro de Figueiredo. 
Apolônio Salles. 
Novaes Filho. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Juracy Magalhães. 
Lima Teixeira. 
Carlos Lindenberg. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Moreira Filho. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Alencastro Guimarães. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 

Lino de Mattos. 
Domingos Vellasco. 
Pedro Ludovico. 
Mário Motta. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Othon Mãder. 
Gaspar Velloso. 
Gomes de Oliveira. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Mem de Sá – (51). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 51 Senhores 
Senadores. 

Havendo número legal, está aberta a sessão. 
Vai ser lida a Ata. 
O Senhor Quarto Secretário, servindo de 2º, 

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

O Senhor Segundo Secretário, servindo de 1º, 
dá conta do seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Mensagens 

 
Do Senhor Presidente da República: 
Nº 174, restituindo autógrafos do  

Projeto de Lei da Câmara número 132, de  
1958, já sancionado, que autoriza o Poder  
Executivo a abrir, no Banco do Brasil S.A., 
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o crédito rotativo até o limite de Cr$ 100.000.000,00, 
destinado à aquisição de gêneros alimentícios para 
socorrer às populações atingidas pela Sêca do 
Nordeste; 

Ns. 175 a 178, acusando e agradecendo o 
recebimento das de ns. 53, 51 e 50, do Congresso 
Nacional e 106, do Senado Federal. 

 
Avisos 

 
Do Senhor Ministro da Fazenda: 
Ns. 476, 477, 478, 480 e 479, comunicando 

estar envidando esforços no sentido de serem 
ultimados os pedidos constantes dos Requerimentos 
números 240, 259, 39 e 71, do Sr. Lino de Mattos, e 
243, do Sr. Othon Mãder, respectivamente. 

Dê-se conhecimento aos Requerentes. 
– Nº 475, nos seguintes têrmos: 
Aviso nº 475 
Senhor Primeiro Secretário: 
Em referência ao Ofício nº 211, de 14 de maio 

último, com o qual V. Exa. transmitiu a teor do 
Requerimento nº 148, de 1958, em que o Sr. 
Senador Lino de Mattos solicita informações sôbre a 
remessa de declaração sôbre o montante das 
percentagens auferidas pelos corretores da Bôlsa 
Oficial de Valores do Estado de São Paulo, tenho a 
honra de encaminhar a Vossa Excelência cópia dos 
esclarecimentos prestados a respeito, pela Delegacia 
Regional do Impôsto de Renda na capital daquele 
Estado. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Exa. os protestos da minha alta estima e distinta 
consideração – Lucas Lopes. 

PROTOCOLO 
 

Nº 62252-58 
 

Assunto: Pedido urgente de informações do 
Senhor Diretor da DIR. 

Senhor Delegado: 
Em cumprimento ao despacho de V. Sa., exarado 

no Ofício nº 920, de 13-10-58, do Senhor Diretor da DIR, 
protocolado sob nº 62252, em 17-10-58, a respeito de 
requerimento apresentado à Mesa do Senado pelo 
Senador Lino de Mattos e de ofício encaminhado ao 
Chefe do Gabinete do Exmo. Sr. Ministro pela Carteira 
de Câmbio do Brasil, passo a responder às informações 
em caráter urgente solicitadas: 

1º quesito: 
A Bôlsa Oficial de Valores do Estado de São 

Paulo tem enviado à Delegacia Regional do Impôsto 
de Renda declaração sôbre o montante das 
percentagens auferidas por seus corretores? 

Resposta: 
Nos têrmos dos arts. 108 e 111 letra «e» do 

Regulamento do Impôsto de Renda, a Bôlsa, através 
de sua Câmara Sindical, tem apresentado as 
informações sôbre o montante dos rendimentos, por 
seu intermédio, pagos aos corretores. 

2º quesito: 
Quais as taxas atualmente cobradas pela 

referida Bôlsa, e que constituem a sua receita? 
Resposta: 
Dado o grande número e variabilidade de 

emolumentos e corretagens cobrados reporto-me à 
Tabela anexa ao Regimento Interno da Bôlsa Oficial de 
Valores de São Paulo, cuja cópia junto ao presente. 
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3º quesito: 
Quais os preceitos legais que autorizam a 

cobrança das referidas taxas? 
Resposta: 
Os preceitos legais que autorizam a cobrança 

das referidas taxas são os seguintes: 
Regimento Interno da Bôlsa Oficial de Valores 

de São Paulo, aprovado por Ato do Exmo. Sr. 
Secretário da Fazenda, de 14-12-1944. 

Decreto-lei Federal nº 9.783, de 6-9-1946; 
Decreto-lei Federal nº 1.344, de 13-6-1939 – 

(art. 56, § 2º e outros); 
Decreto-lei Federal nº 2.475, de 13-3-1897 

(arts. 73, 117 e 161); 
Decreto Estadual nº 5.894, de 1933 (art. 68); 
Decreto Estadual nº 454, de 7-6-1897, – arts. 

73 e 162); 
Proc. 154.882-54, publicado no D.O.U. de 30 

de julho de 1954, Seção I, página 13.288; 
4º quesito: 
Qual a forma de distribuição dessa receita? 
Resposta: 
A distribuição da receita obedece ao  

disposto nas Leis ns. 1.344, de 13 de junho de 1939 
e 2.165, de 22 de dezembro de 1926 e é assim  
feita: 

a) pagamento do pessoal administrativo e 
ajuda de custo mensal ao síndico; 

b) conservação da sede; 
c) pagamento de aposentadorias e pensões 

dos empregados; 
d) estatística e publicidade de seu movimento; 
e) desenvolvimento dos departamentos legais 

e técnicos; 

f) serviços de contabilidade, cotação de títulos 
e de câmbio; 

g) despesas gerais e eventuais; 
h) o saldo é destinado à Caixa Comum de 

Garantia e Previdência, isenta de qualquer impôsto 
segundo o que preceitua a Lei Federal nº 106, art. 8, 
letra «b», de 23 de outubro de 1935. 

Tais despesas estão incluídas no orçamento 
anual da Bôlsa, que é submetido à apreciação do 
Exmo. Senhor Secretário da Fazenda e publicado no 
órgão oficial do Estado. 

5º quesito: 
No que tange à licitação dos ágios, qual o 

emolumento criado para atender êsse objetivo, qual 
a sua finalidade específica, e quais as majorações 
que tem sofrido? 

Resposta: 
Esclarece que, na espécie, não se trata de 

emolumentos, mas sim de uma percentagem de 
cobrança, autorizada sôbre as operações realizadas 
por ordem e conta de terceiros, clientes dos 
corretores, tudo de acôrdo com a Instrução 70 – de 9 
de outubro de 1953, da SUMOC. 

Assim: 
a) Os corretores de comum acôrdo, o Banco 

do Brasil e a Bôlsa, estabeleceram as comissões ou 
corretagens a que têm direito pela execução da 
licitação de ágios, sto é, 1,875 por mil ou 3/16 sôbre 
as operações que realizam; 

b) sua finalidade específica: a percentagem 
estipulada destina-se parte a cobrir as despesas 
necessárias e imprescindíveis à execução, através 
da Bôlsa, do serviço de licitação de ágio, realizado 
em expediente próprio, fora do horário normal da 
Bôlsa, e o saldo é dividido aos quarenta corretores. 

c) majorações que tem sofrido: Taxa de Cr$ 
1,00 – de outubro de 1953 a 28 de fevereiro de 1954. 
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Taxa de Cr$ 1,25 – de 1º de março de 1954 a 
4 de março de 1956. 

Taxa de Cr$ 1.875 – de 5 de março de 1956 
até hoje. 

6º quesito: 
Qual a parte da receita que tem se 

incorporado ao patrimônio da Bôlsa, nos últimos dez 
anos, e qual o montante distribuído, neste prazo, a 
título de percentagem aos corretores da Bôlsa? 

Resposta: 
a) parte da receita que se tem incorporado ao 

patrimônio da Bôlsa, nos últimos dez anos: não 
houve e não há incorporação de receita ao 
patrimônio da Bôlsa; conforme a resposta ao quesito 
4º, o saldo das operações da Bôlsa, apurado, 
anualmente, pela sua Câmara Sindical, é destinado à 
Caixa Comum de Garantia e Previdência, a quem 
pertence, portanto, mobiliário etc., utilizado pela 
Bôlsa. Os saldos incorporados são os seguintes: 

 
Em dinheiro e títulos 

 Cr$ 
1948 ............................................ 1.400.603,40 
1949 ............................................ 1.106.034,70 
1950 ............................................ 1.204.043,36 
1951 ............................................ 1.591.825 20 
1952 ............................................ 763.254.70 
1953 ............................................ 3.232.260,80 
1954 ............................................ 4.781.965,20 
1955 ............................................ 4.009.860,30 
1956 ............................................ 9.485.173,00 
1957 ............................................ 10.884.155,60 
  

Em bens móveis: 
 Cr$ 
1948 ............................................. 169.728,00 
1949 ............................................. 143.009,00 
1950 ............................................. 82.432,00. 
1951 ............................................. 59.232.00 
1952 ............................................. 101.344 00 
1953 ............................................. 135.299.00 
1954 ............................................. 76.695,00 
1955 ............................................. 504.240,00 
1956 ............................................. 37.418.00 
1957 ............................................. 402.905.20 

 

b) o montante distribuído, nos últimos dez 
anos, a título de percentagem aos corretores da 
Bôlsa: as percentagens distribuídas pela Bôlsa se 
referem àquelas auferidas pelos seus corretores, por 
execução de alvarás judiciais e por promessa de 
venda de câmbio, conforme respostas aos quesitos 
1º e 5º; nos últimos dez anos, foi o seguinte o 
montante distribuído: 

 
Distribuição de Corretagens de Alvarás no período 

de 1948 a 1957 
 

 Cr$ 
1948 ............................................ 311.803,40 
1949 ............................................ 262.112 00 
1950 ............................................ 592.224,00 
1951 ............................................ 602.485 00 
1952 ............................................ 434.816,00 
1953 ............................................ 381.920 00 
1954 ............................................ 456.800,00 
1955 ............................................ 402.000 00 
1956 ............................................ 337.600,00 
1957 ............................................ 385.200,00 
 Total   ....................................... 4.166.960,40 ,40 
    
Distribuição de Corretagens de Promessas de 
Venda de Câmbio no período de 1953 a 1957 

 

  
  Cr$  
1953  465.000,00  
1954 ........................................... 4.760.000,00  
1955 ........................................... 9.546.592,00  
1956 ........................................... 12.800.000,00  
1957 ........................................... 17.200.000,00  

Total ......................................... 44.771.592,00  
    

Total Geral da Distribuição no período de 1948 a 
1957 

 

  Cr$  
1948 ............................................ 311.803,40  
1949 ............................................ 262.112,00  
1950 ............................................ 592.224,00  
1951 ............................................ 602.485,00  
1952 ............................................ 434.816,00  
1953 ............................................ 846.920,00  
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  Cr$ 
1954 ............................................. 5.216.800,00 
1955 ............................................. 9.948.592,00 
1956 ............................................. 13.137.600,00 
1957 ............................................. 17.585.200,00 
 Total Geral.................................. 48.938.552,40 

 
À sua superior consideração. 
São Paulo, 22 de outubro de 1958. – 

Domingos Alberto do Nascimento Filho, Inspetor. 
Ao Requerente. 
– Do Senhor Ministro da Justiça e Negócios 

Interiores, nº 2.689, como segue: G/2.689. 
Em 24 de novembro de 1958. 
Senhor Primeiro Secretário: 
Em resposta ao Ofício 528, de 1º do corrente, 

com que Vossa Excelência me encaminhou o teor do 
Requerimento 394, de 1958, do Senador Lima 
Guimarães, referente aos originais manuscritos da 
«História dos Limites do Brasil até a Independência», 
remeto-lhe as informações prestadas pelo Diretor do 
Arquivo Nacional, com duas cópias. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência protestos de alta estima e distinta 
consideração. – Cyrillo Júnior. 

Senhor Ministro, 
Em resposta ao Requerimento nº 394, de 

1958, apresentado pelo Senhor Senador Lima 
Guimarães na sessão de 30 de outubro do Senado 
Federal, indagando se os originais manuscritos da 
«História dos Limites do Brasil» de Joaquim Caetano 
da Silva se encontram efetivamente no cofre do 
Arquivo Nacional e em condições que autorizem 
proceder-se à sua impressão, tenho a honra de 
prestar a Vossa Excelência os seguintes 
esclarecimentos: 

1. Os referidos originais – 8 cadernos de 21 
por 32 em e 4 cadernos de 13 por 35 cm, contendo 
8.057 páginas, numeradas seguidamente – estão 
guardados efetivamente no cofre do Arquivo 
Nacional. 

2. O Intuito da obra, segundo as palavras do 
próprio Autor, é mostrar como se foi aumentado o 
território do Brasil. Como acontece em L'Oypoc et 
l'Amazone, o texto é divido em parágrafos numerados. 
Começa com uma introdução geográfica das 
fronteiras e termina estudando os limites de S. Pedro 
do Rio Grande, São Paulo, Mato Grosso e Pará. 

3. Intitulam-se os cadernos «Subsídios para a 
História dos Limites do Brasil» ou «História dos Limites 
do Brasil até a Independência» e não se acham em 
condições de imediata publicação, pois estão repletos 
de emendas e interpolações e apresentam-se em 
forma não definitiva, variando o plano da obra nos seus 
vários sumários. Do exame rápido que do manuscrito 
fizemos para atender ao pedido de informações do 
Senhor Senador Lima Guimarães e constituindo, 
assim, opinião provisória, pareceu-nos tratar-se mais 
de uma coletânea de documentos e transcrições de 
textos de autores da época, que da elaboração 
sistemática e definitiva de uma história. Ainda assim, o 
Arquivo Nacional tem todo o interêsse em editá-la, pois 
representará uma grande contribuição documental para 
a história das fronteiras do Brasil. A futura publicação 
exigirá, porém, trabalho demorado e paciente, que 
proporcione um texto íntegro, autêntico, limpo e correto. 
Para isso será necessário aumentar a dotação 
orçamentária das publicações do Arquivo Nacional e 
contar com auxiliares competentes e especializados. 

Rio, 20 de novembro de 1958. – José Honório 
Rodrigues. 

Ao Requerente. 
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Ofícios: 
Do Chefe do Estado Maior das Fôrças 

Armadas, nos seguintes têrmos: 
 

ESTADO MAIOR DAS FÔRÇAS ARMADAS 
 
Oficio nº 157-C. 
Rio de Janeiro, 10 de outubro de 1958. 
Do Chefe do Estado Maior das Fôrças Armadas. 
Ao Exmo. Senhor Presidente do Senado 

Federal. 
Assunto: Curso Superior de Guerra (pedido de 

indicação de estagiário para o) 
Anexo: Três Fôlhas de Informações (para 

modêlo). 
A exemplo dos anos anteriores, a Escola 

Superior de Guerra fará funcionar, em 1959, o Curso 
Superior de Guerra, com a finalidade de 
«desenvolver e consolidar os conhecimentos básicos 
relativos ao exercício das funções de direção e ao 
planejamento da Segurança Nacional». 

2. Reservei, no número de matrículas 
previstas àquele Curso, 2 (duas) vagas para os 
Senhores senadores e 1 (uma) outra para um alto 
funcionário dessa Egrégia Câmara Alta, para as 
quais solicito de V. Exa. a indicarão de 
representantes de diferentes correntes de opinião. 

3. Esclareço que o Regulamento da ESG. 
aprovado pelo Decreto nº 35.187, de 11 de março de 
1954, estabelece, em seu artigo 52: 

«Os Oficiais-Generais das três Fôrças 
Armadas de pôsto correspondente a General de 
Divisão, bem como civis de alta projeção na vida 
nacional, poderão acompanhar os trabalhos do 
Curso Superior de Guerra sem prejuízo de suas 
funções mediante convite do Chefe do Estado-Maior 
das Fôrças Armadas. 

§ 1º Os estagiários especiais atenderão às 
principais atividades do Curso e serão incumbidos da 

realização de trabalhos individuais ou de equipe, 
segundo normas estabelecidas pelo Chefe do EMFA. 

§ 2º Aos estagiários especiais que atenderem 
ao mínimo de 2/3 de todos os trabalhos para êles 
programados, será conferido diploma do Curso 
Superior de Guerra». 

4. Certo de que V. Exa. bem compreende a 
relevância do papel que se atribui aos candidatos 
como representantes dêsse importante órgão e com 
a responsabilidade de seu porta-voz perante a ESG, 
aguardo a esclarecida indicação de V. Exa. 
solicitando que a mesma seja acompanhada de uma 
Fôlha de Informações, nos moldes da que constitui o 
anexo, devidamente preenchida para cada 
candidato, em três vias, papel tipo ofício, até o dia 5 
de dezembro, próximo futuro, de modo a permitir 
submetê-la ao Exmo. Sr. Presidente da República. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Exa. os protestos de elevada estima e distinta 
consideração. – General de Exército, Edgar do 
Amaral. 

– Da Câmara dos Deputados: 
Nº 1.242, comunicando haver sido aprovada 

emenda do Senado oferecida ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 200 de 1957, que autoriza o Poder 
Executivo a financiar operações imobiliárias 
realizadas pela Associação dos Sub-oficiais  
da Armada, e dá outras providências, enviado à 
sanção. 

Ns. 1.282, 1.281, 1.259, 1.274 a 1.277, 
encaminhando autógrafos dos seguintes: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 143, DE 1958 

 
(Nº 4.180, de 1958, na Câmara dos Deputados) 

 
(Publicado em suplemento). 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 162, DE 1958 

 
(Nº 989-C, de 1956, na Câmara dos Deputados) 

 
Altera a legislação do Impôsto de Renda e dá 

outras providências. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º A legislação do Impôsto de Renda 

consolidada no regulamento aprovado pelo Decreto 
nº 40.702 de 31 de dezembro de 1956, de acôrdo 
com as modificações introduzidas pela Lei nº 2.862, 
de 4 de setembro de 1956, passa a vigorar com as 
alterações da presente lei. 

Art. 2º Não são dedutíveis, para os efeitos do 
Impôsto de Renda da pessoa jurídica, as 
importâncias que forem declaradas como pagas ou 
creditadas a título de comissões, bonificações, 
gratificações ou semelhantes, quando não fôr 
indicada a operação ou a causa que deu origem ao 
rendimento e quando o comprovante do pagamento 
não individualizar o beneficiário do rendimento. 

§ 1º Desde que não atendida a condição 
estabelecida neste artigo, os rendimentos declarados 
como pagos ou creditados por sociedades anônimas 
serão tributados na fonte à razão de 28%. 

§ 2º No caso das demais sociedades ou de 
firma individual, consideram-se os mesmos 
rendimentos como lucros pagos aos seus sócios ou 
titulares. 

Art. 3º O direito à distribuição de rendimentos 
por exercícios, a que se refere o art. 23 do 
regulamento aprovado pelo Decreto nº 40.702, de 31 
de dezembro de 1956, só será reconhecido aos que 
a requererem até 30 de abril do ano seguinte ao do 
recebimento. 

§ 1º Os rendimentos de que trata êste artigo, 
correspondentes a período superior a um 
qüinqüênio, serão distribuídos pelos últimos cinco 
exercícios, a contar da data do seu recebimento. 

§ 2º Quando o rendimento se referir a período 
anterior aos últimos cinco anos, contados da data do 
seu recebimento, será igualmente computado, para 
fins de tributação, dentro do mesmo qüinqüênio. 

Art. 4º para efeito do disposto no art. 92 do 
regulamento aprovado pelo Decreto nº 40.702, de 31 
de dezembro de 1956, equiparam-se à venda a 
promessa de compra e venda e a cessão de diretos 
de promessa de compra e venda sôbre propriedades 
imobiliárias. 

§ 1º O impôsto sôbre lucros imobiliários de 
que trata êste artigo deverá ser recolhido até a data 
da escritura, quando houver quitação de preço e 
dentro de 30 dias do pagamento da última prestação, 
nos demais casos. 

§ 2º O recolhimento fora dos prazos a que se 
refere o parágrafo anterior, ficará sujeito às penalidades 
aplicáveis às infrações relativas ao Título de 
Arrecadação, nas Fontes da consolidação da legislação 
do Impôsto de Renda aprovada pelo Decreto número 
40.702, de 31 de dezembro de 1956. 

§ 3º As cessões de direito abrangidas por êste 
artigo estão excluídas do impôsto a que se refere o 
art. 10 do regulamento aprovado pelo Decreto nº 
40.702, de 31 dezembro de 1956. 

Art. 5º Os tabeliães de notas e serventuários 
que exerçam função de notário público ou de  
oficial de registro, federais ou estaduais, não 
poderão, sob pena de multa de Cr$ 5.000,00 (cinco 
mil cruzeiros), lavrar ou registrar escritura de compra 
e venda de propriedades imobiliárias ou escritura de 
promessa de compra e venda sôbre propriedades 
imobiliárias, com cláusula de quitação de preço, sem 
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que seja feita, pelo vendedor, prova de recolhimento 
do impôsto de que trata o art. 92 do regulamento 
baixado com o Decreto número 40.702, de 31 de 
dezembro de 1956, mediante exibição da guia 
própria com o respectivo recibo, cujo número e data 
deverão ser indicados na mesma escritura, 
ressalvado o disposto no § 1º do artigo 94 do mesmo 
regulamento. 

 
Art. 6º É facultado ao fisco arbitrar o valor de 

venda do imóvel, para o efeito da taxação prevista no 
artigo 92, do regulamento aprovado pelo Decreto nº 
40.702, de 31 de dezembro de 1956, quando o preço 
da operação constante do respectivo instrumento fôr 
notòriamente inferior ao, real. 

§ 1º Para os efeitos dêste artigo o arbitramento 
será baseado no valor definitivo de incidência do 
impôsto de transmissão de propriedade. 

§ 2º O arbitramento de que trata o parágrafo 
anterior não poderá, salvo prova em contrário, 
exceder a 80% (oitenta por cento) do valor sôbre o 
qual incidir o impôsto de transmissão de propriedade. 

Art. 7º O custo do imóvel, para o vendedor, 
quando adquirido por doação, herança ou legado, é 
o valor constante do respectivo instrumento de 
transferência da propriedade, transcrito no registro 
próprio. 

Parágrafo único. Quando o valor da aquisição 
da propriedade constante do respectivo instrumento 
fôr inferior ao que tenha servido de base para o 
pagamento do impôsto de transmissão observar-se-á 
o disposto no art. 6º. 

Art. 8º Para os efeitos do disposto no art. 92 
do regulamento aprovado pelo Decreto nº 40.702, 
de 31 de dezembro de 1956, às autoridades  
do Impôsto de Renda é facultado arbitrar o  
custo das benfeitorias, ressalvados os casos de 
 

comprovação, até o limite de 10 vêzes o 
correspondente valor locativo anual à época da 
realização dessas benfeitorias. 

Parágrafo único. Quando o custo das 
benfeitorias avaliado pela autoridade fiscal não 
atingir a 10 vêzes o valor locativo, é facultado ao 
contribuinte promover a respectiva avaliação judicial, 
sem efeito suspensivo da cobrança, respeitado o 
limite do parágrafo anterior. 

Art. 9º Para os efeitos do impôsto de que trata 
o art. 92 do regulamento aprovado pelo Decreto nº  
40.102, de 31 de dezembro de 1956, não são 
computáveis como parcelas integrantes do custo do 
imóvel e das respectivas benfeitorias os juros 
abatidos nas declarações de rendimentos de pessoa 
física do vendedor. 

Art. 10. Estão sujeitos ao desconto do impôsto 
na fonte à razão da taxa de 10% (dez por cento) as 
importâncias relativas a multas ou vantagens 
recebidas pelas pessoas físicas nos casos de 
rescisão de contratos, excetuadas as importâncias 
recebidas pelos assalariados a título de indenização, 
nos casos de rescisão de contrato de trabalho. 

Art. 11. Na cédula «C» só serão permitidas as 
seguintes deduções: 

a) de gastos pessoais de passagem, 
alimentação e alojamento, bem como o de 
transportes de volumes e o aluguel de locais 
destinados a mostruários, necessários ao exercício 
do emprêgo, cargo ou função do contribuinte, nos 
casos de viagem e estada fora do local de 
residência; 

b) de contribuições às associações científicas, 
aquisição e assinatura de jornais, revistas e livros 
técnicos e compra ou aluguel de materiais, 
instrumentos e utensílios, indispensáveis ao 
desempenho de funções técnicas; 
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c) de contribuições para a constituição de 

fundos de beneficência e impôsto sindical; 
d) de representação paga pelos cofres 

públicos para o exercício de funções transitórias no 
exterior, até seis meses; 

e) as despesas pessoais de locomoção de 
empregados e dos servidores públicos, em geral, 
que exerçam permanentemente funções externas de 
vendedor, propagandista, cobrador, fiscal, inspetor 
ou semelhantes, até o limite de cinco por cento (5%) 
da remuneração anual de cada beneficiado e desde 
que não indenizadas pelo empregador. 

§ 1º A dedução das despesas de viagem e 
estada, a que se refere a alínea a, será admitida 
sòmente até o limite das importâncias recebidas 
para o custeio dêsses gastos, salvo se correrem por 
conta do contribuinte caso em que poderão ser 
deduzidas as despesas comprovadas, ou até 30% 
do rendimento bruto declarado, independentemente 
de comprovação, quando se tratar de caixeiro 
viajante. 

§ 2º Serão também deduzidas como despesas 
de viagem e estada, as diárias e ajudas de custo 
pagas pelos cofres públicos e as que forem pagas 
por entidades privadas quando destinadas à 
indenização de gastos de viagem e de instalação do 
contribuinte e da sua familia em localidade diferente 
daquela em que residia. 

Art. 12. Na cédula «D» será permitida a 
dedução das despesas relacionadas com a atividade 
profissional realizadas no decurso do ano de base e 
necessárias à percepção do rendimento e à 
manutenção da fonte produtora. 

§ 1º As deduções de que trata êste artigo  
não poderão exceder no conjunto, de 40% 
(quarenta por cento) do rendimento bruto declarado 
na cédula, salvo se o contribuinte demonstrar, de 
 

acôrdo com as disposições dos §§ 2º e 3º e art. 22, 
do Regulamento do Impôsto de Renda em vigor, a 
exatidão dos rendimentos e das despesas. 

§ 2º A dedução de cotas-partes de lucros, 
assim como de comissões, corretagens e honorários, 
declarados como pagos a terceiros a título de 
participação, será permitida sòmente quando 
indicada a operação que deu origem ao pagamento e 
individualizado o beneficiário da distribuição. 

«Art. 13. Na cédula «D» quando o contribuinte 
auferir rendimentos da prestação de serviços de 
transporte, de carga ou de passageiros, em veículo 
de sua propriedade, será permitido deduzir, 
independentemente de comprovação, como 
despesas necessárias ao exercício da atividade 
profissional, 60% (sessenta por cento) ou 40% 
(quarenta por cento), respectivamente, sôbre os 
rendimentos brutos declarados». 

Art. 14. Na cédula «H» será permitida a 
dedução das seguintes despesas; 

a) de impostos, taxas e emolumentos federais, 
estaduais e municipais que gravem o imóvel sublocado 
ou o seu uso, exceto multas e adicionais pagos por 
excesso de prazos legalmente estabelecidos e, bem 
assim, as de conservação, quando êsses encargos 
correrem por conta do sublocador; 

b) as despesas relacionadas com a atividade 
profissional, realizadas no decurso do ano de base e 
necessárias à percepção do rendimento e à 
manutenção da fonte produtora. 

Parágrafo único. As despesas a que se refere 
a alínea b só serão admitidas mediante 
comprovação, comprovação, obsercado, ainda, o 
disposto no § 2º do art. 13 desta lei. 

Art. 15. Fica alterada a redação do § 2º g,  
do art. 11, do Regulamento do Impôsto de Renda  
em vigor, pela seguinte: 
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«Não serão considerados para efeito do 

impôsto cedular e complementar os direitos de autor, 
nem a remuneração de professôres e dos jornalistas, 
inclusive os proventos dos professôres e dos 
jornalistas aposentados, entendendo-se como 
direitos de autor os rendimentos que promanarem da 
alienação ou exploração de obras literárias 
científicas, artísticas ou didáticas». 

Art. 16. Altere-se a redação do disposto no art. 
11, § 2º, letra f, do Regulamento do Impôsto de 
Renda em vigor baixado com o Decreto nº 40.702, 
de 31 de dezembro de 1956, para: 

«f) as importâncias relativas aos proventos de 
aposentadoria ou reforma, quando motivada pelas 
moléstias enumeradas no item III, do art. 178, da Le 
nº 1.711, de 28 de outubro de 1952». 

Art. 17. Os residentes ou domiciliados no 
Brasil que se retirarem em caráter definitivo do 
território nacional no correr de um exercício 
financeiro, além do impôsto calculado na declaração 
correspondente aos rendimentos do ano civil 
imediatamente anterior, ficam sujeitos a 
apresentação imediata da nova declaração dos 
rendimentos do período de 1 de janeiro até a data 
em que fôr requerida às repartições do Impôsto de 
Renda a certidão para visto no passaporte. ficando, 
assim, obrigados do impôsto que nela fôr apurado. 

§ 1º No ao pagamento, no ato da entrega 
dessa declaração, caso dos residentes ou 
domiciliados no Brasil que se retirarem em caráter 
definitivo do território nacional, a certidão negativa do 
Impôsto de Renda, para visto no passaporte, 
sômente terá validade até sessenta dias da data da 
sua emissão. 

§ 2º Para efeito do disposto neste  
artigo, são considerados vencidos todos  
os prazos para pagamento e, bem assim  
sem efeito suspensivo da cobrança, as recla- 
 

mações contra Impôsto de Renda lançado ou 
arrecadado na fonte, permitidos, todavia, depósitos 
em dinheiro, relativamente à parte objeto de 
reclamação. 

§ 3º Os que transferirem residência para o 
estrangeiro, mas continuarem a perceber rendimento 
produzidos no País ficarão sujeitos ao regime de 
tributarão na fonte, sôbre os rendimentos que 
auferirem a partir da data em que fôr requerida a 
certidão fornecida pela repartições do impôsto de 
Renda. 

Art. 18. A participação dos produtores, 
distribuidores ou intermediários, no exterior, de 
películas cinematográficas, não poderá ultrapassar a 
de 70% (setenta por cento) da receita produzida 
pelas fitas comuns e de 80% (oitenta por cento) da 
proveniente das superproduções, não podendo estas 
exceder a 12 (doze) em cada ano. 

§ 1º Correm por conta dos produtores, 
distribuidores ou intermediários, no exterior, a serem 
deduzidas das quantias que lhes forem pagas, 
empregadas, remetidas ou entregues, tôdas as 
despesas com as películas, tais como fretes, direitos 
aduaneiros, taxas de censura e fiscalização, 
copiagem e material de propaganda. 

§ 2º Considera-se receita produzida pelas 
películas cinematográficas a obtida na atividade de 
distribuição no território brasileiro, excluída quando 
fôr o caso, a parcela do lucro correspondente ao 
setor de exibição. 

Art. 19. O processo de lançamento «ex-off cio» 
será iniciado por despacho mandando intimar o 
interessado para, no prazo de 20 (vinte) dias prestar 
esclarecimentos, quando necessários, ou para 
efetuar o recolhimento do impôsto devido, com o 
acréscimo da mula cabível. 

Parágrafo único. Quando a falta ou a inexatidão 
da declararão houver sido apurada pelos agentes 
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fiscais do Impôsto de Renda, em ação fiscal direta no 
domicílio do contribuinte, o processo será inciado 
mediante auto de infração, no qual será feita ao 
interessado, pessoalmente, a intimação para prestar 
esclarecimentos. 

Art. 20. No caso de rendimentos de ações ao 
portador, o impôsto deverá ser recolhido à repartição 
competente dentro de 60 (sessenta) dias contados 
da data da realização da assembléia geral que 
autorizar a distribuição dêsses rendimentos. 

§ 1º O disposto no artigo, aplica-se também 
aos rendimentos de ações nominativas de residentes 
no estrangeiro. 

§ 2º Se houver pagamento antecipado de 
rendimentos originados de ações ao portador, o 
imposto deverá ser recolhido dentro de 60 (sessenta) 
dias contados da data do ato que autorizar a 
distribuição dêsses rendimentos. 

Art. 21. O impôsto retido na fonte devido pelas 
emprêsas sediadas no estrangeiro sôbre lucros de 
suas filiais no País será recolhido dentro de 120 
(cento e vinte) dias, contados da data de 
encerramento do balanço. 

Art. 22. Os contribuintes sujeitos ao regime do 
art. 98, inciso 2º e, do Regulamento do Impôsto de 
Renda vigente são obrigados a informar até 30 de 
abril de cada ano, os rendimentos pagos a terceiros, 
no ano anterior, indicando nomes e endereços das 
pessoas que os receberam. 

Parágrafo único. Essas informações, 
prestadas em fórmula própria, deverão ser entregues 
às repartições, por intermédio dos empregadores. 

Art. 23. Não correrão os prazos estabelecidos 
em lei para o lançamento ou a cobrança do Impôsto 
de Renda, a revisão da declaração e o exame  
da escrituração do contribuinte ou da fonte paga- 
 

dora do rendimento, até decisão final na esfera 
judiciária, nos casos em que a ação das repartições 
do Impôsto de Renda fôr suspensa por medida 
judicial contra a Fazenda Nacional. 

Art. 24. Nos casos de cobrança judicial da 
dívida ativa, a publicação do despacho do juiz da 
execução, determinando a citação do réu, suspende 
o curso da prescrição. 

Art. 25. O Banco do Brasil S.A. e demais 
estabelecimentos bancários, inclusive as Caixas 
Econômicas, deverão prestar informações de todos 
os juros superiores a Cr$ 2.000,00 (dois mil 
cruzeiros) pagos ou creditados a particulares, com 
indicação dos nomes e endereço das pessoas a que 
pertencerem. 

Art. 26. Fica alterada a redação do § 2º do 
artigo 62 do Regulamento do Impôsto de Renda 
aprovado pelo Decreto nº 40.702, de 31 de 
dezembro de 1956, e acrescentado o § 3º do mesmo 
artigo, nos têrmos seguintes: 

«§ 2º Quando a firma ou sociedade não houver 
realizado balanço até 31 de dezembro, por não estar 
obrigada a fazê-lo, em virtude de disposição contratual 
ou estatutária, poderá se eximir da obrigação de 
apresentar declaração de rendimentos no exercício 
financeiro seguinte ao início das suas operações, 
desde que requeira à autoridade fiscal competente, até 
30 de abril, a dispensa dêsse ônus, ficando, todavia, 
obrigada a declarar no exercício subseqüente o lucro 
real apurado, no balanço do seu primeiro período de 
atividade.» 

§ 3º A falta de escrituração regular desde  
o início das operações ou o não encerramento  
do balanço até 31 de dezembro, quando  
existente a obrigação contratual ou estatutária  
de fazê-lo, de terminará o arbitramento do lu- 
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cro em conformidade com o § 4º do art. 34, se a 
pessoa jurídica não puder optar pela tributação 
baseada no lucro presumido. 

Art. 27. As pessoas jurídicas que não tiverem 
escrituração e gozarem do direito de optar pela 
tributação com base no lucro presumido deverão 
possuir um livro «Caixa» para o registro de suas 
operações, quando essas operações não estiverem, 
no todo ou em parte, sujeitas ao impôsto de vendas 
e consignações. 

§ 1º O livro a que se refere êste artigo 
deverá ser autenticado pelas repartições do 
Impôsto de Renda ou, excepcionalmente, pelas 
exatorias das rendas federais, quando as pessoas 
jurídicas forem domiciliadas fora da sede daqueIas 
repartições. 

§ 2º A inobservância do disposto neste artigo e 
no parágrafo anterior será punida com a multa de 
Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) a Cr$ 5.000:00 
(cinco mil cruzeiros). 

Art. 28. As pessoas jurídicas que optarem pela 
tributação com base no lucro presumido deverão 
instruir a declaração de rendimentos com uma 
discriminação da receita mensal e um demonstrativo 
com as importâncias das principais despesas, tais 
como aluguéis, retiradas «pro-labore», salário de 
empregados, telefones, luz, fôrça e compras de 
mercadorias ou matérias-primas. 

Art. 29. A falta de escrituração, de acôrdo com 
as disposições das leis comerciais e fiscais, para os 
fins da tributação do, lucro real das pessoas jurídicas 
dará ao Fisco a faculdade de arbitrar o lucro pela 
forma prevista no § 4º do art. 34 do Regulamento do 
Imposto de Renda. 

§ 1º Nos casos em que ficar provado, de 
maneira inequívoca, haver a pessoa jurídica obtido ren; 
 

dimento superior a 50% (cinqüenta por cento) do 
capital ou da receita bruta, os coeficientes de 
arbitramento estabelecidos no dispositivo a que se 
refere êste artigo poderão ser aumentados até 75% 
(setenta e cinco por cento). 

§ 2º Para os efeitos do arbitramento do, lucro, 
serão excluídas da receita bruta as quantias relativas 
às transações alheias ao objeto do negócio e 
adicionadas ao rendimento calculado na 
conformidade dêste artigo os resultados daquelas  
mesmas transações, quando forem conhecidos. 

§ 3º As disposições dêste artigo se aplicam 
igualmente aos casos de recusa de apresentação de 
livros aos agentes do Fisco, sem prejuízo da imposição 
da multa de lançamento «ex-officio» cabível. 

Art. 30. O art. 143 do Regulamento de Impôsto 
de Renda (Decreto nº 40.702, de 31 de dezembro de 
1956) com o seu parágrafo único passam a vigorar 
com a seguinte redação: 

«Art. 143. Por infração das disposições da Parte 
Segunda do Título I, serão aplicadas as multas: 

a) de Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) a Cr$ 
10.000,00 (dez mil cruzeiros), às pessoas jurídicas que 
não puderem optar pela tributação do lucro presumido 
e não cumprirem às obrigações relativas à escrituração 
pela forma estabelecida nas leis comerciais e fiscais; 

b) de Cr$ 500:00 (quinhentos cruzeiros) às 
firmas e sociedades que às instruírem as 
declarações de rendimentos na conformidade das 
disposições legais; 

c) de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) aos 
profissionais a que se refere o § 4º do art. 39; 

d) de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) aos 
atuários, peritos contadores, contadores e guarda 
livros que não fizerem a comunicação de que trata o 
§ 5º do art. 39.» 
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«Parágrafo único. A multa prevista na letra «a» 

será aplicada até o dôbro do máximo, quando fôr 
provado que a pessoa jurídica teve rendimento 
superior a 50% (cinqüenta por cento) da receita 
bruta.» 

Art. 31. Nos casos de lançamento «ex-officio» 
serão aplicadas as multas: 

a) de Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros), se o 
contribuinte, obrigado à declaração, demonstrar, em 
resposta à intimação de que trata o art. 20 desta lei, 
não haver auferido rendimentos tributáveis, de 
acôrdo com as disposições legais; 

b) de 10% (dez por cento), sôbre a totalidade 
ou diferença do impôsto devido, nos casos de 
inexatidão da declaração de pessoa física, por 
deduções ou abatimentos indevidos ou não 
comprovados, quando tenha havido boa fé do 
contribuinte; 

c) de 50% (cinqüenta por cento), sôbre a 
totalidade ou diferença do impôsto devido, nos casos 
de falta de declaração e nos de declaração inexata, 
excetuadas as hipóteses das alíneas b e d dêste artigo; 

d) de 300% (trezentos por cento), sôbre a 
totalidade ou diferença do impôsto devido, em 
qualquer caso de evidente intuito de fraude. 

§ 1º Ressalvado o disposto na alínea d, será 
cobrada em dôbro a multa Indicada na alínea c, nos 
casos de falta de declaração ou nos de inexatidão da 
declaração por omissão de rendimentos, se o 
contribuinte não atender no prazo da lei à intimação 
prevista no art. 20, ou deixar de acusar, na sua 
resposta, todos os seus rendimentos. 

§ 2º Será concedida a redução da quinta 
parte da multa cobrada, ao contribuinte notificado 
do lançamento «ex.officio» e que efetuar o 
pagamento do débito, no prazo marcado, 
independentemente de reclamação ou recurso. 

§ 3º As multas estabelecidas neste artigo, 
excetuada a da alínea a, serão cobradas com o 
impôsto. 

§ 4º O disposto no § 2º será igualmente 
aplicável, no que couber, aos casos de ação fiscal 
para a exigência do recolhimento do impôsto, devido 
nas fontes, em virtude de falta ou inexatidão das 
respectivas guias. 

Art. 32. As letras a, b, c, d e e, do art. 149 do 
Regulamento do Impôsto de Renda (Decreto nº 
40.702, de 31 de dezembro de 1956), passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

«a) de Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) a Cr$ 
10.000,00 (dez mil cruzeiros) aos infratores em geral, 
ressalvados os casos das letras seguintes; 

b) de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) a Cr$ 
50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros) aos que se 
recusarem a exibir os livros e documentos de 
contabilidade para o exame de que tratam os arts. 
136 e 140, sem prejuízo das outras sanções legais 
que couberem; 

c) do triplo do impôsto sonegado, quando, pelo 
exame a que se referem os artigos 136 e 140, ficar 
apurada a falsidade do balanço ou da escrita; 

d) de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), às 
pessoas jurídicas com sede no País e às filiais, 
sucursais, agências ou representantes das que 
tiverem sede no estrangeiro, quando não cumprirem 
o disposto no.art. 141; 

e) de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) ao 
chefe da repartição, nos casos do § 4º do art. 127.» 

Art. 33. A redação do § 2º do artigo 67 do 
Regulamento do Impôsto de Renda aprovado pelo 
Decreto nº 40.702, de 31 de dezembro de 1956, é 
substituída pela seguinte: 

«No regime da comunhão de bens, quando 
cada cônjuge auferir mais de Cr$ 90.000,00 anuais, 
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além da declaração de rendimentos do cabeça do 
casal, poderá ser apresentada declaração de 
rendimentos do outro cônjuge, relativa aos proventos 
do, trabalho e de bens gravados com as cláusulas de 
incomun cabilidade e inalienabilidade.» 

Art. 34. Os inspetores chefes das Inspetorias 
do Impôsto de Renda poderão: 

I – designar os agentes fiscais do Impôsto de 
Renda para procederem ao exame dos livros e 
documentos de contabilidade dos contribuintes; 

II – aplicar as multas previstas na legislação 
do ïmpôsto de Renda; e 

III – determinar o lançamento «ex-offici». 
Art. 35. O abatimento de juros de dividas 

pessoais de que trata a letra «a» do artigo 20 do 
Regulamento aprovado pelo Decreto nº 40.702, de 
31 de dezembro de 1956. não poderá ultrapassar o 
limite de 50% da renda bruta declarada pelo 
contribuinte, salvo quando o montante dêsse 
abatimento não exceder a Cruzeiros 500.000,00 
(quinhentos mil cruzeiros). 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não 
se aplica aos juros decorrentes de empréstimos 
tomados para aplicação na produção de rendimentos 
tributáveis na declaração da pessoa física ou para 
liquidação ou amortização de encargos constituídos 
por fôrça maior e em casos fortuitos. 

Art. 36. As alíneas «b» e «c» do artigo 20 do 
Regulamento do Impôsto de Renda passam a vigorar 
com a seguinte redação: 

«b) os prêmios de seguros de vida pagos a 
companhias nacionais ou às autorizadas a 
funcionar no País até o limite máximo de Cr$ 
150.000,00 (cento e cinqüenta mil cruzeiros) 
quando forem indicados o nome da seguradora e 
 

o número da apólice, não podendo ultrapassar, em 
cada caso, a 1/6 (um sexto) da renda bruta 
declarada, nem ser incluído o prêmio de seguro dotal 
a prêmio único». 

c) os encargos de família à razão de Cr$ 
60.000,00 (sessenta mil cruzeiros) anuais pelo 
outro cônjuge, e de Cr$ 30.000,00 (trinta mil 
cruzeiros) para cada filho menor ou inválido; filha 
solteira, viúva sem arrimo ou abandonada sem 
recursos pelo marido; descendente menor ou 
inválido, sem arrimo de seus pais; obedecidas as 
seguintes regras:» 

Art. 37. Acrescente-se no art. 20 do 
Regulamento do Impôsto de Renda Decreto nº 
40.702, de 31 de dezembro de 1956), o seguinte: 

«j) o impôsto cedular calculado sôbre os 
rendimentos líquidos da própria declaração». 

«Parágrafo único. A partir do exercício 
financeiro de 1961, será permitido abater no cálculo 
da renda líquida, das declarações de rendimentos 
das pessoas físicas, a importância relativa ao 
Impôsto de renda efetivamente pago, no ano de base 
correspondente à renda líquida até o limite de 10 
(dez) vêzes o maior salário mínimo anual vigente no 
País.» 

Art. 38. Excluídos os abatimentos relativos a 
encargos de família, alimentos prestados em virtude 
de decisão judicial ou administrativa, ou admissíveis 
em face da lei civil, criação e educação da criança 
pobre, médicos, dentista, hospitalização e juros, o 
total dos outros abatimentos não poderá exceder a 
40% da renda bruta declarada. 

Art. 39. As pessoas físicas pagarão o impôsto 
complementar, nas declarações, de acôrdo com a 
seguinte tabela: 
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 CR$ CR$    
      
 Mil Mil    
      

Até.............................................................. 90 Isento   
De ........................................... 91 a 120 30 00 por 1.000,00 
De ........................................... 121 a 150 60,00 por 1.000,00 
De ........................................... 151 a 200 100,00 por 1.000,00 
De ........................................... 201 a 300 140,00 por 1.000,00 
De............................................ 301 a 400 180 00 por 1.000,00 
De............................................ 401 a 500 220.00 por 1.000,00 
De............................................ 501 a 60,0 260,00 por 1.000,00 
De............................................ 601 a 700 300,00 por 1.000,00 
De............................................ 701 a 1.000 35000 por 1.000,00 
De............................................ 1.001 a 2.000 400,00 por 1.000,00 
De............................................ 2.00 a 3.000 450,00 por 1.000,00 
Acima de................................. 3.000   500,00 por 1.000,00 

 
§ 1º O impôsto é calculado em cada  

classe sôbre a porção de renda compreendida 
nos respectivos limites, desprezada a fração  
de rendimento inferior a Cr$ 1.000,00  
(mil cruzeiros). 

§ 2º O impôsto complementar é a soma das 
parcelas correspondentes a cada classe. 

§ 3º A tabela de que trata êste artigo, a partir 
de 1º de janeiro de 1960, será substituída pela 
sequinte: 

 
Até ......................................................................................................... 90 Isento 
Entre................................................................. 90 e 135 3% 
Entre................................................................. 135 e 180 5% 
Entre ................................................................ 180 e 225 8% 
Entre................................................................. 225 e 300 11% 
Entre................................................................. 300 e 450 14% 
Entre................................................................. 450 e 600 18% 
Entre................................................................. 600 e 750 22% 
Entre................................................................. 750 e 900 26% 
Entre ................................................................ 900 e 1.050 30% 
Entre ................................................................ 1.050 e 1.500 35% 
Entre................................................................. 1.500 e 3.000 40% 
Entre ................................................................ 3.000 e 4.500 45% 
Acima de........................................................... 4.500   50% 

 
Art. 40. O Poder Executivo deverá reajustar a 

Tabela para desconto do Impósto de Renda, na 
fonte, sôbre rendimentos do trabalho, a que se refere 
o inciso 2º do art. 98 do Regulamento aprovado pelo 
Decreto nº 40.702. de 31 de dezembro de 1956 
atingindo até Cr$ 15.000,0 mensais, observados  
o impôsto complementar progressivo e o limite  
de isenção das pessoas físicas fixados nesta lei,  
e considerados, ainda, todos os abatimentos 
previstos no art. 20 do mencionado Regulamento. 

§ 1º É fixada em Cr$ 1.000,00 a cota mensal 
para a soma dos abatimentos de que tratam as letras 
a, b, c„ ,d f e i do referido art. 20, que serão 
concedidos « ex-offí-cio» a todos os contribuintes. 

§ 2º O impôsto a ser desconta do, segundo a 
tabela a que se refere êste artigo, será determinado 
de acôrdo com a, situação pessoal do contribuinte, 
pela seguinte forma: 

a) o cônjuge e os filhos, na constância da 
sociedade conjugal, serão considerados encargos do 
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cabeça do casal, ficando a mulher casada 
equiparada à solteira ou à viúva, sem filhos, para os 
efeitos do desconto do impôsto sôbre os rendimentos 
do seu trabalho; 

b) a mulher casada também será considerada 
cabeça de casal, além dos casos previstos na lei 
civil, quando o marido estiver sob a sua dependência 
econômica, não recebendo êle proventos de valor 
anual superior ao limite de isenção individual, 
estabelecido para as pessoas físicas; 

c) serão considerados como encargos de 
família e dependentes da mulher casada e 
desquitada, ou quando o casamento houver sido 
anulado, ou quando abandonada, sem recursos, pelo 
marido, os filhos ascendentes, irmão ou irmã, 
descendente menor ou inválido, ou menor pobre, que 
ela sustentar, nas condições que a lei estabelece 
para o abatimento na declaração de rendimentos de 
pessoa física. 

Art. 41. Para contrôle da legitimidade das 
deduções e abatimentos de juros pagos ou debitados 
pelos contribuintes, em geral, é assegurado às 
autoridades do Impôsto de Renda investigar a 
natureza dos respectivos empréstimos, inclusive a 
capacidade econômica e financeira do prestamista. 

Art. 42. Para os efeitos do Impôsto de Renda, 
o valor da remuneração mensal correspondente à 
efetiva prestação de serviços, dos diretores de 
sociedades anônimas, civis ou de qualquer espécie 
dos negociantes em firma individual e dos sócios das 
emprêsas comerciais e industrias, no exercício de 
1959 não poderá ultrapassar a quatro (4) vêzes o 
salário mínimo mensal de maior valor, até o número 
de três (3) beneficiários e, para os demais, a três (3) 
vezes êsse salário. 

§ 1º A partir do exercício finaceiro de 1960, 
êsses limites serão elevaidos, respectivamente, para 
 

cinco (5) e quatro (4) vêzes o salário mínimo mensal 
de maior valor, 

§ 2º A remuneração mensal da totalidade dos 
diretores e dos sócios das pessoas jurídicas, no 
exercício financeiro de 1959, não poderá ultrapassar 
a vinte e oito (28) vêzes o referido salário mínimo 
mensal; e a partir do exercício financeiro de 1960, a 
trinta e cinco (35) vêzes aquêle salário mínimo 
mensal. 

§ 3º Os limites máximos de remuneração 
mensal de que trata êste artigo e seus parágrafos 
serão reajustados de acôrdo com o capital realizado 
da firma ou sociedade,para: 

I – 50% (cinqüenta por cento) quando o capital 
realizado não exceder a Cr$ 2.000.000,00. 

II – 60% (sessenta por cento), quando o 
capital realizado fôr superior a Cr$ 2.000.000.00 e 
não ultrapassar de Cr$ 3.000.000,00. 

III – 80% (oitenta por cento) quanto o capital 
realizado fôr superior a Cr$ 3.000.000,00 e não 
ultrapassar de Cr$ 5.000.000,00. 

§ 4º A restrição de que trata o § 3º dêste 
artigo não se aplica às firmas ou sociedades cuja 
receita bruta seja constituída, em mais de 80% 
(oitenta por cento), por rendimentos oriundos de 
serviços profissionais ou de assistência técnica 
administrativa. 

Art. 43. O § 5º do artigo 5º do Regulamento do 
Impôsto de Renda passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

«§ 5º As importâncias recebidas pelos 
empregados, a título de gratificação, seja qual fôr a 
designação que tiverem, não poderão exceder o 
equivalente a três (3) vêzes o valor do maior salário 
mínino anual vigente no País, para cada um dos 
beneficiários, a partir do exercício financeiro de 
1.959». 
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Art. 44. O artigo 40 do ReguIamento do 

Impôsto de Renda passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

«Art. 40. O lucro presumido será determinado 
pela aplicação do coeficiente de 8% (oito por cento) 
sôbre a receita bruta definida no § 1º dêste artigo, 
quando esta exceder a Cr$ 180.000,00 (cento e 
oitenta mil cruzeiros) anuais». 

Art. 45. Para os efeitos de tributação, 
equipara-se a diretor de sociedade anônima o 
representante no Brasil de firmas ou sociedades 
estrangeiras autorizadas a funcionar no território 
nacional. 

Art. 46. Fica revogado o inciso II do artigo 6º 
da Lei nº 2.354, de 29 de novembro de 1954, 
acrescentando-se ao artigo 37 do Regulamento do 
Impôsto de Renda aprovado pelo Decreto nº 40.702, 
de 31 de dezembro de 1956, nos seguintes 
dispositivos: 

«h) as quantias destinadas à constituição de 
fundo de reserva para indenizações previstas na 
legislação do trabalho, desde que aplicadas em 
títulos da dívida pública de emissão especial, cujo 
resgate imediato ficará assegurado para o 
pagamento efetivo das indenizações.» 

«§ 5º As importâncias mencionadas na alínea 
«h» dêste artigo não poderão exceder, em cada 
exercício social, do limite de 7% (sete por cento) da 
remuneração paga aos empregados durante o ano, 
correndo obrigatòriamente por conta dêsse fundo os 
dispêndios realizados, no decurso de cada exercício, 
a título de indenização.» 

«§ 6º As quantias correspondentes ao fundo de 
reserva de que trata a letra «h» dêste artigo sòmente 
poderão ser utilizadas em sua finalidade especifica.» 

«§ 7º O limite máximo do saldo  
da reserva prevista na alínea «h» dêste  
artigo não poderá ultrapassar o total  
das fôlhas de pagamento do último ano.» 

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo 
autorizado a emitir os títulos da Dívida Pública 
Federal a que se refere o art. 46, até o montante 
anual da respectiva previsão do orçamento geral da 
União. 

Art. 47. O 2º Conselho de Contribuintes fica 
constituído de duas Câmaras, cada uma delas com 
seis membros, observadas na sua composição as 
disposições do Decreto nº 24.763, de 14 de julho de 
1934. 

§ 1º Compete à 1ª Câmara o julgamento das 
questões, referentes ao impôsto de consumo, taxa 
de viação e demais impostos, taxas e contribuições, 
cujo julgamento não esteja atribuído à 2ª Câmara ou 
ao 1º Conselho de Contribuintes. 

§ 2º Cabe à 2ª Câmara o julgamento das 
questões relativas ao impôsto do sêlo, taxa de 
educação e saúde, operações bancárias e impôsto 
sôbre vendas consignações dos territórios federais. 

§ 3º Os atuais membros da 2ª Câmara do 1º 
Conselho de Contribuintes, passam a intregrar 2ª  
Câmara do 2º Conselho de Contribuintes, 
continuando em vigor os respectivos mandatos. 

Art. 48. É mantida a atual constituição do 1º 
Conselho de Contribuintes, em duas Câmaras, cada 
uma com seis (6) membros, observadas na sua 
composição as disposições do Decreto nº 24.763, de 
14 de julho de 1934. 

§1º A 1ª Câmara compete o julgamento das 
questões relativas ao Impôsto de Renda da pessoa 
jurídica, aos adicionais dêsse impôsto, e aos 
impostos sôbre lucros extraordinários (D.L. nº 6.224, 
de 24 de janeiro de 1944) e de adicionais de renda 
(D.L, nº 9.159, de 10 de abril de 1946, e Lei nº 2.862, 
de 4 de setembro de 1956). 

§ 2º À 2ª Câmara cabe o julgamento das 
questões referentes ao Impôsto de Renda de 
pessoa fisica e de retenção na fonte e aos 
adicionais dêsse impôsto. 
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§ 3º O Poder Executivo designará os novos 

Membros, da 2ª Câmara do 1º Conselho de 
Contribuintes e o respectivos Suplentes, com a 
indicação daqueles cujo mandato deva ter  
menor duração, para os efeitos de futura 
recomposição. 

Art. 49. Os Membros dos Conselhos de 
Contribuintes (1º e 2º), do Conselho Superior de 
Tarifa e da Junta Consultiva do Impôsto de 
Consumo, assim como os Representantes da 
Fazenda junto a êsses tribunais administrativos, 
perceberão uma gratificação de presença de Cr$ 
1.000,00 (um mil cruzeiros) por sessão  
realizada, até o máximo de dez (dez) sessões por 
mês. 

Parágrafo único. O não comparecimento à 
sessão ou a ausência no ato de votação, mesmo por 
motivo justificado, importará na perda da gratificação 
de presença. 

Art. 50. Fica o Poder Executivo autorizado a 
transferir de uma para outra Câmara dos Conselhos 
de Contribuintes a respectiva competência sôbre 
matéria de julgamento. 

Art. 51. Nos casos de recursos ao 1º 
Conselho de Contribuintes, se o fiador apresentado 
fôr julgado inidôneo ou estiver proibido de prestar 
fiança em virtude de disposição contratual ou 
estatutária, será o recorrente intimado a apresentar 
um segundo e último fiador, dentro do prazo igual 
ao que restava para completar o de 30 (trinta) dias, 
na data em que foi protocolada a petição 
oferecendo o fiador anterior. 

§ 1º – Da decisão que recusa o segundo fiador 
caberá um único recurso à autoridade administrativa 
imediatamente superior, que decidirá definitivamente 
sôbre as impugnações. 

§ 2º Mantidas as recusas marcar-se-á o prazo 
improrrogável de dez (10) dias para depósito da 
quantia a em litígio, contado da ciência do despacho. 

Art. 52. Passam a ter a denominação de 
Agentes Fiscais do Impôsto de Renda, integrando o 
Quadro Permanente do Ministério da Fazenda, com 
os seus atuais ocupantes e respeitados os 
respectivos padrões, os cargos exercidos pelos 
funcionários de que trata o art. 30 da Lei número 
2.862, de 4 de setembro de 1956, regulamentada 
pelo Decreto nº 40.702, de 31 de dezembro de 1956. 

Parágrafo único. Aplicam-se as disposições 
dêste artigo aos atuais funcionários das carreiras de 
contador e oficial administrativo lotados na Divisão 
do Impôsto de Renda na vigência da Lei nº 2.862, de 
4 de setembro de 1956, e, desde que o requeiram no 
prazo de 30 (trinta) dias aos contadores que, 
aprovados em concurso nos têrmos do Decreto-lei nº 
1.168, de 22 de março de 1939, não se encontrarem 
lotados na Divisão do Impôsto de Renda na data da 
publicação desta Iei. 

Art. 53. Os Agentes Fiscais do Impôsto de 
Renda ficam sujeitos ao regime de remuneração, nos 
têrmos da legislação vigente e de acôrdo com a 
classificação regional a ser estabelecida pelo Poder 
Executivo. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste 
artigo, o Poder Executivo organizará no prazo de 30 
(trinta) dias, a respectiva tabela, que será revista 
sempre que fôr conveniente a redução das 
percentagens em função do aumento da 
arrecadação. 

Art. 54. Nenhuma informação poderá ser  
dada sôbre a situação fiscal e financeira dos 
contribuintes, sem que fique registrado, em processo 
regular, que se trata de requisição feita por  
magistrado no interêsse da Justiça ou por chefes 
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de repartições federais, Diretores da Prefeitura do 
Distrito Federal e Secretários da Fazenda nos 
Estados, no interêsse da administração pública. 

Parágrafo único. As informações requisitadas 
pelos Diretores da Prefeitura do Distrito Federal e 
Secretários da Fazenda Estadual, sòmente poderão 
versar sôbre a receita e despesa das firmas e 
sociedades, bem como a respeito de propriedades 
imobiliárias. 

Art. 55. A cópia dos laudos de fiscalização será 
encaminhada à Divisão do Impôsto de Renda pelos 
órgãos subordinados, para estudos de sua competência. 

Art. 56. Para os efeitos da tributação do 
Impôsto de Renda, as firmas, as sociedades 
anônimas ou de outro qualquer tipo, terão a faculdade 
de criar um fundo de renovação ou de expansão, 
desde que se destine a reinvestimentos de lucro sob a 
forma de ativo imobilizado, na construção ou 
aquisição de prédios, instalações, equipamentos ou 
maquinaria utilizados na exploração do negócio, com 
o aproveitamento de até 10%, no primeiro exercício e 
de 20%, nos subseqüentes, dos lucros reais apurados 
no exercício, que não constituirão reserva tributável 
em poder da pessoa jurídica. 

§ 1º Os fundos de que trata êste artigo 
deverão ser efetivamente aplicados dentro de 3 
exercícios subseqüentes ao de sua constituição. 

§ 2º Nos casos de infringência do disposto no 
parágrafo 1º dêste artigo, o impôsto será devido com 
o acréscimo da multa cabível por falta de pagamento 
nos prazos de lei, ao duplo. 

§ 3º Os bens provenientes da aplicação dêsse 
fundo não poderão ser alienados dentro de 5 anos, 
salvo se fôr pago o impôsto devido pelas taxas 
normais. 

§ 4º Para os efeitos dêste  
artigo não se consideram as aqui- 
 

lições de bens já em uso ou instalados no País, nem 
a dos que se destinem à locação ou alienação. 

Art. 57. As firmas ou sociedades poderão 
corrigir o registro contábil do valor original dos bens 
do seu ativo imobilizado até o limite das variações 
resultantes da aplicação, nos têrmos dêste artigo, de 
coeficientes determinados pelo Conselho Nacional 
de Economia, cada dois anos. Essa correção poderá 
ser procedida a qualquer tempo, até o limite dos 
coeficientes vigentes à época, e a nova tradução 
monetária do valor original do ativo imobilizado 
vigorará, para todos os efeitos legais, até nova 
correção pela firma ou sociedade». 

§ 1º O coeficiente referido neste artigo será 
calculado de modo a exprimir a influência, no período 
decorrido entre o ano da aquisição do bem a 31 de 
dezembro do segundo ano de cada biênio, das 
variações do poder aquisitivo da moeda nacional na 
tradução monetária do valor original dos bens que 
constituem o ativo imobilizado. Em cada biênio será 
fixado um coeficiente para cada um dos anos dos 
biênios anteriores. 

§ 2º A alteração da tradução monetária do 
ativo imobilizado terá por limite a diferença entre: 

a) a variação resultante da aplicação, ao 
registro contábil do valor original de cada bem, do 
coeficiente fixado para o ano de sua aquisição pela 
firma ou sociedade; 

b) as amortizações contabilizadas desde a 
aquisição até a correção, corrigidas aos mesmos 
coeficientes, de acôrdo com o ano de sua 
contabilização. 

§ 3º Entende-se por valor original do bem a 
importância em moeda nacional pela qual tenha sido 
adquirido pela firma ou sociedade, ou a importância em 
moeda nacional pela qual tenha sido o bem incorporado 
à saciedade, nos casos de despesas ou valor de 
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incorporação expresso em moeda estrangeira; a 
conversão para moeda nacional será feita à taxa 
vigente na época da aquisição, salvo nos casos de 
aquisição mediante utilização de empréstimo em 
moeda estrangeira, quando a taxa será aquela da 
data do contrato de empréstimo. Se a taxa vigente 
na data da aquisição, incorporação ou da 
contratação do empréstimo não fôr conhecida, será 
adotada a taxa média do ano. 

§ 4º Não serão corrigidas: 
a) a parcela do ativo correspondente a 

auxílios, subvenções ou outros recursos públicos não 
exigiveis recebidos pela firma ou sociedade para 
auxílio na realização do ativo; 

b) a parcela do ativo imobiliário 
correspondente ao saldo devedor de empréstimo 
tomado no Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico, salvo se a firma ou sociedade acordar 
com êste Banco a correção simultânea do saldo 
devedor do empréstimo, aos mesmos coeficientes 
aplicados na correção do ativo. 

§ 5º Simultâneamente à correção do ativo 
prevista nos parágrafos anteriores serão registradas 
as diferenças do passivo resultantes de variações 
cambiais no saldo devedor de empréstimos em 
moeda estrangeira ou das operações a que se refere 
o artigo 16 da Lei nº 2.973, de 26 de novembro de 
1956. A variação no ativo poderá ser compensada 
por prejuízos. 

§ 6º Ao aumento líquido do montante do ativo 
resultante das correções e compensações referidas 
nos parágrafos anteriores corresponderá 
obrigatòriamente aumento, em igual importârcia do 
capital da pessoa jurídica. A fração do valor nominal 
de ações poderá ser mantida em conta especial do 
passivo não exigível até a correção seguinte. 

§ 7º Os aumentos de capital correspondentes 
ao aumento do ativo líquido, realizadas na 
conformidade do § 6º ficarão sujeitos 
 

ùnicamente ao Impôsto de Renda na fonte, à razão 
de 10% (dez por cento), como ônus da pessoa 
jurídica. 

§ 8º O impôsto de que trata o parágrafo 7º 
será recolhido à repartição competente, por meio de 
guias, instruídas com demonstrativo dos cálculos e 
lançamentos efetuados e cópia da ata da assembléia 
geral ou do instrumento de alteração do contrato 
social, conforme o caso. 

§ 9º Se da correção não resultar aumento 
líquido do ativo, dentro de 30 dias dos registros 
contábeis, a firma ou sociedade submeterá à 
competente Delegacia do Impôsto de  
Renda demonstrativo dos cálculos e registros 
efetuados. 

§ 10. O recolhimento do impôsto a que se 
referem os parágrafos dêste artigo poderá ser feito 
em 5 (cinco) prestações iguais, mensais e 
sucessivas, devendo a primeira prestação ser 
recolhida dentro de 30 (trinta) dias. 

§ 11. A falta do pagamento da primeira 
prestação dentro do prazo fixado, ou a inobservância 
dos demais dispositivos dêste artigo, importará na 
cobrança do impôsto devido pela pessoa jurídica e 
pelas pessoas físicas ou na fonte, segundo as taxas 
normais. 

§ 12. Admitír-se-á o atraso no recolhimento 
das prestações restantes, até 4 (quatro) meses, 
mediante o pagamento da multa de mora 
regulamentar; atraso maior importará na perda dos 
benefícios dêste artigo salvo nos casos de 
absoluta impossíbilidade de pagamento, a juízo 
exclusivo do Ministro da Fazenda, que poderá 
autorizar a redução da correção e de 
reajustamento do capital na proporção do impôsto 
que já houver sido pago. 

§ 13. A falta de integralização do capital não 
impede a correção prevista neste artigo,  
mas o aumento de ativo líquido e de capital que 
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dela resultar não poderá ser aplicado na 
integralização das ações ou cotas. 

§ 14. O montante da correção não será, em 
tempo algum, computado para os efeitos das 
depreciações ou amortizações previstas na 
legislação do Impôsto de Renda, ficando a pessoa 
jurídica obrigada a destacar na sua contabilidade o 
registro de valor original dos bens e as variações 
resultantes das correções, nos têrmos do 
Regulamento. 

§ 15. Para efeito de apuração do lucro 
tributável nas firmas ou sociedades, não será 
admitido como dedução o impôsto a que se refere o 
§ 7º dêste artigo. 

§ 16. Não sofrerão nova tributação, 
proporcional e complementar, ou na fonte, os 
aumentos de capital mediante aumento do valor do 
ativo decorrente dos aumentos de capital realizados 
nos têrmos dêste artigo por sociedades das quais 
sejam acionistas ou sócios, bem como as ações 
novas ou cotas distribuídas em virtude daqueles 
aumentos de capital. 

§ 17. Os benefícios dêste artigo só atingem as 
pessoas jurídicas que não estiverem em débito com 
o Impôsto de Renda na data da assembléia geral 
que aprovar o aumento do capital no caso das 
sociedades por ações: na data da alteração do 
contrato, nas demais sociedades; na data da 
contabilização do aumento de capital se se tratar de 
firma individual. 

§ 18. O recolhimento do impôsto pela pessoa 
jurídica, na conformidade dos parágrafos dêste 
artigo, exime do pagamento de qualquer outro 
impôsto, sôbre os mesmos rendimentos, os 
acionistas ou sócios das sociedades e os titulares 
das firmas que os tenham distribuído. 

§ 19. Aplicar-se-á também o disposto  
no parágrafo anterior aos acionistas ou  
sócios de sociedades e aos titulares de firmas 
isentas do Impôsto de Renda, desde que 
 

seja efetuado o recolhimento do impôsto previsto no 
§ 7º dêste artigo. 

§ 20. As correções de que trata êste artigo 
não terão efeito para os fins de cálculos das tarifas 
de emprêsas concessionárias de serviços 
públicos. 

§ 21. O Conselho Nacional de Economia 
fixará, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, os 
coeficientes para a primeira correção. 

Art. 58. O Poder Executivo baixará 
regulamento de execução desta lei, o qual 
consolidará tôda a legislação do Impôsto de Renda. 

Art. 59. As disposições legais referentes à 
obrigação de apresentar declaração, bem como 
de informar os rendimentos pagos ou creditados, 
e as relativas às retiradas pro labore dos titulares, 
sócios e diretores de emprêsas comerciais  
e industriais, na conformidade do limite de 
isenção de impôsto das pessoas físicas, ficam 
alteradas de acôrdo com o disposto no art. 39 
desta lei. 

Art. 60. A letra b do § 1º do artigo 63 do 
regulamento aprovado pelo Decreto nº 40.702, de 31 
de dezembro de 1956, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

b) quando tiverem percebido exclusivamente 
rendimentos de trabalho sujeitos ao desconto do 
impôsto na fonte, em importância não excedente de 
Cr$ 15.000,00 (quinze mil cruzeiros) por mês e de 
uma só fonte pagadora. 

Art. 61. Se a fonte não descontar o impôsto 
de que trata o art. 98, inciso 2º do Regulamento 
aprovado pelo Decreto nº 40.702, de 31 de 
dezembro de 1956, poderá o Fisco exigir, 
diretamente dos beneficiados, através de 
declaração de rendimentos, o pagamento do 
tributo devido. 

§ 1º No caso dêste artigo será concedido  
o prazo de 20 (vinte) dias para que o beneficiado 
apresente declaração de rendimentos, 
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livre de multa de mora, findo o qual será iniciado o 
processo de lançamento «ex-officio». 

§ 2º Quando ocorrer a hipótese prevista neste 
artigo, será a fonte punida com a multa de Cruzeiros 
500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$ 5.000,00 (cinco 
mil cruzeiros), em relação a cada grupo de cinco 
beneficiados. 

Art. 62. O inciso 1º do art. 98 do regulamento 
aprovado pelo Decreto nº 40.702, de 31 de 
dezembro de 1956, passa a vigorar acrescido do 
seguinte item: 

II – As importâncias pagas ou creditadas a 
pessoas físicas, a título de remuneração por serviços 
prestados, como comissões, corretagens, 
gratificações, participações ou honorários superiores 
a Cruzeiros 20.000,00 (vinte mil cruzeiros) em cada 
mês, quando o beneficiário não seja empregado da 
fonte pagadora do rendimento; devendo ser abatido 
no cálculo do impôsto devido na declaração de 
rendimentos do beneficiário o que houver sido 
descontado nas fontes». 

Art. 63. Todos os contribuintes, pessoas físcas 
e jurídicas, deverão apresentar, anualmente, com 
sua declaração de rendimentos uma relação dos 
impostos recolhidos de acôrdo com o artigo anterior. 

Art. 64. As letras h e i e o § 4º do art. 20 do 
Regulamento do Impôsto de Renda (Decreto nº 
40.702, de 31 de dezembro de 1956), passam a ter a 
seguinte redação: 

«h) a importância equivalente ao abatimento 
relativo a filho, para cada menor de dezoito anos, 
pobre que o contribuinte crie e eduque desde que 
não reúna condições jurídicas para adotá-lo». 

«i) as despesas de hospitalização do 
contribuinte ou das pessoas compreendidas como 
encargos de família ou dependentes, nos têrmos das 
letras g e h». 

«§ 4º Na hipótese da letra g dêste artigo, 
abater-se-á a importância respectiva no caso de o 
juiz a ter fixado, ou em importância equivalente ao 
abatimento de filho». 

Art. 65. Incluem-se entre os rendimentos de 
que trata o item II, § 1º, do art. 5º do Regulamento 
expedido com Decreto nº 40.702, de 31 de dezembro 
de 1956, as pensões militares. 

Art. 66. Acrescente-se ao art. 153 do 
Regulamento do Impôsto de Renda o seguinte 
parágrafo: 

«§ 7º Para os efeitos dêste artigo consideram-
se em exercício na Divisão do Impôsto de Renda os 
servidores nela lotados, ou nas repartições 
subordinadas, quando designados para funções no 
1º Conselho de Contribuintes, no Gabinete do 
Ministro da Fazenda e junto à Direção Geral da 
Fazenda Nacional». 

Art. 67. O art. 183 do Regulamento aprovado 
pelo Decreto número 40.702, de 31 de dezembro de 
1956, passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 183. No caso de não serem satisfeitos 
nos prazos legais, os débitos dos servidores 
públicos, federais. estaduais e municipais, dos 
militares em geral e dos funcionários, das entidades 
autárquicas, paraestatais e de economia mista, as 
Delegacias Regionais e Seccionais do Impôsto de 
Renda farão as devidas comunicações às 
repartições pagadoras competentes, para a 
averbação em fôlha de pagamento e desconto na 
forma do disposto no § 1º do art. 85, desde que o 
contribuinte devedor solicite essa providência até 
trinta (30) dias após o vencimento do prazo de 
cobrança amigável. 

Art. 68. Para a determinação do lucro  
real, poderão ser abatidos do lucro bruto cotas 
para a constituição de fundos de depreciação 
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em relação ao valor das patentes industriais e à 
duração das mesmas. 

Parágrafo único. Para efeito de cálculo das cotas, 
será considerada a vida útil remanescente ela patente. 

«Art. 69. Acrescentem-se ao artigo 37 do atual 
Regulamento do Impôsto de Renda os seguintes 
parágrafos: 

§ – Para efeito do disposto na letra d dêste 
artigo, considerar-se-ão os seguintes coeficientes de 
aceleração de depreciação: 

 
Um turno de oito horas...................................... 1,0 
Dois turnos de oito horas.................................. 1,5 
Três turnos de oito horas.................................. 2,0 

 
§ – O Instituto Nacional de Tecnologia fixará os 

critérios para determinação da vida útil das máquinas 
e equipamentos, para cada tipo de indústria, 
subsistindo os critérios atuais até que sejam fixados 
os atos competentes do referido Instituto. 

§ – O Poder Executivo poderá fixar coeficiente 
de aceleração das depreciações, 
independentemente de desgaste físico dos bens, 
para estimular a renovação e modernização das 
indústrias em funcionamento no território nacional.» 

§ – Os coeficientes a que se refere o parágrafo 
anterior serão fixados em caráter geral, por setor de 
atividade ou tipo de indústrias para vigorar durante 
predeterminado prazo. 

«Art. 70. Para os efeitos previstos na letra c, § 
2º, do art. 43 do Regulamento do Impôsto de Renda, 
aprovado pelo Decreto nº 40.702, de 31 de dezembro 
de 1956, as pessoas jurídicas que distribuírem 
rendimentos já tributados como lucros de outras 
pessoas jurídicas, deverão fazê-Io separadamente 
dos que apurar nas suas próprias atividades,  
ficando aquêles rendimentos imunes à incidên- 
 

cia de novo impôsto, em poder de outras pessoas 
jurídicas, que os receberem em virtude de novas 
distribuições.» 

Art. 71. Acrescente-se ao artigo 3º do 
Regulamento aprovado pelo Decreto nº 40.702,  
de 31 de dezembro de 1956, os seguintes 
parágrafos: 

§ – As pessoas jurídicas ficam obrigadas a 
indicar, nos documentos que instruírem as suas 
declarações de rendimentos, o número e a data 
do registro do livro «Diário» no Registro de 
Comércio competente, assim como o número de 
página do mesmo livro onde se acharem 
transcritos o balanço e a demonstração da conta 
de lucros e perdas. 

§ – O número e a data do registro do livro 
«Diário» serão fornecidos às sociedades civis pelo 
competente Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos. 

§ – Apurada a inexatidão das indicações feitas 
de acôrdo com os parágrafos anteriores, ou a falta 
de transcrição do balanço geral e da demonstração 
da conta de Iucros e perdas, no «Diário», o infrator 
ficará sujeito à multa de Cr$ 2.000,00 (dois mil 
cruzeiros) sem prejuízo de outras sanções legais que 
couberem. 

Art. 72. O art. 35 da Lei número 2.973, de 26 
de novembro de 1956, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

«Art. 35. As indústrias de fertilizantes, 
celulose, álcalis, beneficiamento de minérios, 
extração de óleo de babaçu e oiticica e de cêra de 
carnaúba, beneficiamento e tecelagem de caroá, 
agave e fibras nativas, localizadas nas regiões Norte 
e Nordeste do País ou que venham a ser instaladas 
nessas mesmas regiões, pagarão com redução de 
50% (cinqüenta por cento) o Impôsto de Renda 
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e o adicional sôbre os lucros em relação ao capital e 
às reservas, até o exercício financeiro de 1968, 
inclusive.» 

«Parágrafo único. As novas indústrias, 
previstas neste artigo, que tendo se instalado a 
partir da vigência da Lei 2.973, de 26 de novembro 
de 1956, ou venham a se instalar até 21 de 
dezembro de 1963, ficarão isentas do Impôsto de 
Renda e adicional de renda, até 31 de dezembro 
de 1968, desde que não exista indústria na região, 
utilizando matéria-prima idêntica ou similar e 
fabricando o mesmo produto em volume superior a 
30% do consumo aparente regional ou as 
existentes jaz se beneficiem dos favores do 
presente artigo». 

Art. 73. Aplica-se às pessoas jurídicas que 
explorem exclusivamente a indústria ou o comércio, 
ou ambos, de livros, o disposto no artigo 9º da Lei nº  
2.862, de 4 de setembro de 1956. 

Art. 74. Para os fins da determinação do lucro 
real das pessoas jurídicas como o define a legislação 
do Impôsto de Renda, sòmente poderão ser 
deduzidas do lucro bruto a soma das quantias 
devidas a título de «royalties», pela exploração de 
marcas de indústria e de comércio e patentes de 
invenção, por assistência técnica, científica, 
administrativa ou semelhantes até o limite máximo 
de 5% (cinco por cento) da receita bruta do produto 
fabricado ou vendido. 

§ 1º Serão estabelecidos e revistos 
periódicamente mediante ato do Ministro da 
Fazenda, os coeficientes percentuais admitidos 
para as deduções de que trata êste artigo, 
consideradas os tipos de produção ou atividades, 
reunidos em grupos, segundo o grau de 
essencialidade. 

§ 2º Poderão ser também deduzidas do lucro 
real, observadas as disposições dêste artigo e do 
 

parágrafo anterior, as cotas destinadas à 
amortização do valor das patentes de invenção 
adquiridas e incorporadas ao ativo da pessoa 
jurídica. 

§ 3º A comprovação das despesas a que se 
refere êste artigo será feita mediante contrato de 
cessão ou licença de uso da marca ou invento 
privilegiado, regularmente registrado no País, de 
acôrdo com as prescrições do Código da 
Propriedade Industrial (Decreto-lei nº 7.903, de 27 de 
agôsto de 1945), ou de assistência técnica, científica, 
administrativa ou semelhante, desde que 
efetivamente prestados tais serviços. 

Art. 75. O produto da alienação a qualquer 
título, de patentes de invenção processos ou 
fórmuIas de fabricação e marcas de indústria e de 
comércio, é equiparado, para os efeitos do Impôsto 
de Renda aos ganhos auferidos da exploração 
dessas propriedades quando o seu possuidor não as 
utilizar diretamente. 

Art. 76. As disposições legais que regulam a 
tributação dos lucros apurados no território nacional 
pelas filiais, sucursais, agências ou representações 
das sociedades estrangeiras autorizadas a funcionar 
no País, alcançam igualmente, os rendimentos 
auferidos por comitentes domiciliados no exterior, 
nas operações realizadas por seus mandatários ou 
comissários no Brasil. 

§ 1º Para os efeitos dêste artigo, o agente ou 
representante do comitente com domicílio fora do 
País deverá escriturar os seus livros comerciais de 
modo que demonstre, além dos próprios 
rendimentos, os lucros reais apurados nas 
operações de conta alheia, em cada ano. 

§ 2º Quando não forem regularmente 
apurados os resultados das operações de que trata 
êste artigo, será arbitrado o lucro, para os fins da 
tributação na conformidade da legislação em vigor. 
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§ 3º No caso de serem efetuadas vendas, no 

País, por intermédio de agentes ou representantes 
de pessoas estabelecidas no exterior, o rendimento 
tributável será arbitrado à razão de 20% (vinte por 
cento) do preço total da venda, faturado diretamente 
ao comprador. 

Art. 77. O item 1º, do art. 97, do Regulamento 
do Impôsto de Renda passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

1º) à razão de 25% (vinte e cinco por cento): 
I – os rendimentos percebidos pelas 

pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou 
domiciliadas no estrangeiro inclusive aquêles 
oriundos da exploração de películas 
cinematográficas. 

II – os rendimentos percebidos pelos 
residentes no País, que estiverem ausentes no 
exterior por mais de doze meses. 

Art. 78. Os §§ 3º e 4º do art. 97 da 
Consolidação das Leis do Impôsto de Renda 
(Regulamento aprovado pelo Decreto nº 40.702, de 
31 de dezembro de 1956, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

§ 3º Considera-se rendimento tributável da 
exploração de películas cinematográficas 
estrangeiras no País a percentagem de 30% (trinta 
por cento) sôbre as importâncias pagas creditadas, 
empregadas, remetidas ou entregues aos 
produtores, distribuidores ou intermediários, no 
exterior. 

§ 4º Os rendimentos já tributados na fonte 
sofrerão o desconto da diferença de impôsto até 
perfazer 25% (vinte cinco por cento). 

Art. 79. O artigo 92 do Regulamento do 
Impôsto de Renda passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

«Art. 92. O lucro apurado pelas pessoas 
físicas na venda de propriedades imobiliárias está 
sujeito ao pagamento do impôsto à razão de 15% 
(quinze por cento). 

Art. 80. Substituir as alíneas «a» e «b», do 
artigo 147, do Regulamento do Impôsto de Renda, 
aprovado pelo Decreto nº 40.702, de 31 de 
dezembro de 1956, pelas seguintes: 

«a) com a multa de Cr$ 500,00 (quinhentos 
cruzeiros) a Cruzeiros 5.000 00 (cinco mil cruzeiros), 
quando o contribuinte não apresentar, nos prazos 
fixados em intimação ou na guia, a comprovação de 
que trata o artigo 92». 

«b) com multa igual à devida nos casos de 
pagamento de impôsto fora dos prazos fixados em 
lei, quando, na revisão da guia de recolhimento, fôr 
apurado impôsto, ou diferença a cobrar». 

Art. 81. Equiparam-se também às pessoas 
jurídicas, para fins de tributação, as pessoas físicas 
que explorem, direta ou indiretamente, a incorporação 
ou a construção de prédio para venda, a venda de 
lotes de terrenos de sua propriedade ou dos quais 
tenha opção ou promessa de compra e venda. 

Art. 82. Para efeito de tributação do Impôsto 
de Renda não são consideradas pessoas jurídicas, 
sociedades de investimentos, os fundos constituídos 
em condomínio e administrados por sociedades de 
investimentos fiscalizadas pela Superintendência da 
Moeda e do Crédito, desde que não seja aplicada em 
uma só emprêsa, importância superior a 10% (dez 
por cento) do valor do fundo e haja distribuição 
anual, pelos condôminos, dos resultados auferidos. 

Parágrafo único. Os rendimentos 
correspondentes a êsses fundos serão tributados, 
conforme a sua natureza, em poder dos condôminos, 
de acôrdo com a legislação em vigor. 

 



– 1159 – 
 
Art. 83. Os aumentos de capital das 

sociedades em geral, com recursos provenientes de 
reservas ou lucros em suspenso, ficarão sujeitos ao 
Impôsto de Renda na fonte, à razão de 15% (quinze 
por cento), como ônus da pessoa jurídica. 

§ 1º Para os efeitos dêste artigo, sòmente se 
computarão as provisões, fundos ou reservas 
tributados em poder da pessoa jurídica. 

§ 2º O impôsto a que se refere êste artigo 
será recolhido à repartição competente, por meio 
de guias, instruídas com a cópia da ata da 
assembléia geral no caso das sociedades 
anônimas, ou do instrumento de alteração do 
contrato, no caso das demais sociedades, 
podendo ser efetuado o recolhimento em 10 (dez) 
prestações iguais, mensais e sucessivas,  
com a primeira prestação dentro do mês seguinte 
àquele em que se realizar o aumento do  
capital. 

§ 3º Não será admitido como dedução, para 
efeito da apuração do lucro tributável na pessoa 
jurídica, o impôsto a que se refere êste artigo. 

§ 4º A falta de pagamento da primeira 
prestação dentro do prazo fixado, ou a diminuição do 
capital antes de 5 (cinco) anos, quando tenha sido 
realizado o aumento de acôrdo com êste artigo, 
importará na cobrança do impôsto devido pelas 
pessoas físicas, nas declarações, ou na fonte, 
segundo as taxas normais, na forma da legislação 
em vigor. 

§ 5º As disposições dêste artigo não serão 
aplicadas: 

a) às pessoas jurídicas que tiverem débito 
vencido de Impôsto de Renda, adicional de renda e 
multas, na data de pagamento da primeira prestação; 

b) às sociedades de qualquer espécie que 
tenham diminuído o seu capital, após 1º de janeiro 
de 1958, ou venham a fazê-lo na vigência desta lei. 

§ 6º Ressalvado o disposto nos §§ 4º e 5º, o 
recolhimento do impôsto, pela pessoa jurídica, na 
conformidade dêste artigo, exime do pagamento de 
qualquer outro impôsto sôbre os mesmos 
rendimentos, os acionistas ou sócios das sociedades 
que os tenham distribuído. 

§ 7º Aplicar-se-á também o disposto no 
parágrafo anterior aos acionistas e sócios das 
pessoas jurídicas isentas do Impôsto de Renda, 
desde que seja efetuado o recolhimento do impôsto 
de que trata êste artigo. 

Art. 84. Para os efeitos da apuração de lucros, 
as pessoas jurídicas não poderão deduzir os 
prejuízos havidos em virtude de alienação de ações, 
títulos ou cotas de capital, com deságio superior a 
10% (dez por cento) dos seus respectivos valores de 
aquisição, salvo se a venda obedecer às seguintes 
condições: 

a) houver sido realizada em Bôlsa de Valores 
ou, onde esta não existir, tenha sido efetuada 
através de leilão público, com divulgação do 
respectivo edital, na forma da lei, durante três dias 
no período de um mês; 

b) houver comunicação, por escrito, à 
competente repartição do Impôsto de Renda, dentro 
de 30 (trinta) dias da venda, com demonstração de 
que há correspondência entre o preço de venda e o 
valor das ações títulos ou cotas de capital no 
mercado ou com base no acervo líquido da emprêsa 
a que se referem. 

Parágrafo único. As disposições dêste artigo 
não se aplicam às sociedades de investimentos 
fiscalizadas pela SUMOC. 

Art. 85. Para a apuração do deságio 
referido no artigo anterior, só será admitido o 
valor de aquisição das ações, títulos ou cotas de 
capital, superior ao do mercado ou do acervo 
líquido, além de 10% (dez por cento), quando 
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a pessoa jurídica adquirente comunicar a transação 
à competente repartição do Impôsto de Renda, com 
demonstração idêntica à prevista na alínea «b» do 
artigo anterior dentro de 30 (trinta) dias da data da 
aquisição. 

Parágrafo único. Nos casos de aquisição 
anterior à vigência desta lei, será admitido o ágio 
superior a 10% (dez por cento) do valor nominal dos 
títulos, ações ou cotas de capital sòmente quando 
provada a correspondência entre o valor de 
aquisição e o valor real do acervo líquido da 
emprêsa, na data da aquisição. 

Art. 86. As Câmaras Sindicais de Corretores 
publicarão, mensalmente, a lista dos títulos que 
hajam sido objeto de transações reiteradas na Bôlsa 
e cuja cotação, a juízo da Câmara Sindical, 
represente o preço real do mercado. 

Parágrafo único. Serão excluídos da lista os 
títulos cuja cotação por falta de mercado 
permanente, resulte de prévio entendimento entre 
comprador e vendedor. 

Art. 87. Os agentes fiscais do Impôsto de 
Renda, designados pelo diretor ou pelos chefes das 
repartições lançadoras dêsse impôsto, realizarão as 
investigações necessárias para apurar as condições 
de venda dos títulos inclusive junto aos corretores, 
através das suas notas e livros. 

Art. 88. É facultado às pessoas jurídicas, 
para cálculo do lucro básico do impôsto de que 
trata o artigo 8º da Lei nº 2.862 de 4 de setembro 
de 1956, considerarem como capital efetivamente 
aplicado. 

a) capital realizado; 
b) reservas, excluídas as provisões; 
c) lucros não distribuídos; 
d) as importâncias que os titulares das firmas 

individuais ou os sócios solidários tenham mantido 
em poder das respectivas emprêsas, deduzidos, 
porém, os juros correspondentes; 

e) 70% (setenta por cento) do valor dos 
empréstimos efetuados por acionistas, por sócios 
cotistas ou comanditários às respectivas emprêsas, 
bem como por terceiros, deduzidos porém, os juros 
correspondentes; 

f) o saldo devedor dos empréstimos nacionais 
e estrangeiros aplicados em empreendimentos de 
especial interêsse para a economia nacional, assim 
reconhecidos pelo Ministro da Fazenda, deduzidos, 
porém, os juros correspondentes. 

§ 1º As parcelas referidas nas letras «d» e «e» 
dêste artigo só serão computadas até o limite da 
soma do capital realizado mais reservas. 

§ 2º As importâncias de que trata êste artigo 
serão computadas na razão do tempo em que 
tiverem permanecido na emprêsa durante o ano 
base, apurando-se o saldo médio mensal. 

§ 3º No caso de opção prevista neste artigo, o 
lucro do ano base será acrescido dos juros dos 
empréstimos computados no montante do capital 
efetivamente aplicado. 

Art. 89. Para as pessoas jurídicas que usarem 
da opção prevista no artigo anterior, a percentagem 
para determinar o lucro básico é a de 25% (vinte e 
cinco por cento). 

Art. 90. O lucro do ano base, para cálculo do 
impôsto previsto no artigo 8º da Lei nº 2.862, de 4 de 
setembro de 1956, é o lucro tributável nos têrmos do 
art. 43 e parágrafos da Consolidação das Leis do 
Impôsto de Renda aprovada pelo Decreto nº 40.702, 
de 31 de dezembro de 1956, acrescido das 
seguintes parcelas: 

a) os dividendos, lucros e demais rendimentos 
oriundos de recursos investidos em outras firmas ou 
sociedades, se do capital aplicado não forem 
deduzidos êsses mesmos recursos; 

b) os rendimentos de títulos ao portador, se o 
contribuinte não deduzir do capital aplicado o valor 
dos respectivos títulos. 
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Art. 91. As pessoas jurídicas sujeitas ao 
pagamento do impôsto de que trata o art. 8º da Lei 
nº 2.862, de 4 de setembro de 1956, poderão optar 
na sua declaração de lucros pela constituição de 
«Depósitos para Investimentos», em importância 
igual ao impôsto devido, acrescida de 50% 
(cinqüenta por cento). 

§ 1º Os «Depósitos para Investimentos» 
previstos neste artigo serão feitos em conta especial 
em Banco de que a União seja proprietária ou a 
maior acionista, à ordem da Comissão de 
Investimentos criada por esta lei e o respectivo 
recibo será anexado à declaração de lucros em que 
se declarar a opção. 

§ 2º Os «Depósitos para Investimentos» só 
poderão ser aplicados, por autorização e sob a 
fiscalização da Comissão de Investimentos, em 
instalações fixas e equipamentos. 

a) nas atividades do próprio contribuinte, se 
esta não fôr considerada inconveniente para o 
processo de desenvolvimento econômico; 

b) em empreendimentos nos setores julgados 
prioritários para o desenvolvimento econômico 
nacional. 

§ 3º A Comissão de Investimentos declarará 
os setores de economia em que permitirá a aplicação 
dos Depósitos, nos casos das alíneas a e b do 
parágrafo anterior, e poderá indicar projetos 
concretos aprovados para os fins desta aplicação. 
Na definição dêsses setores, e na apreciação dos 
pedidos de reaplicação pelo próprio contribuinte, a 
Comissão levará em conta as condições regionais, a 
situação local de ocupação dos fatôres de produção, 
e a necessidade de acelerar o desenvolvimento das 
regiões menos desenvolvidas do País. 

§ 4º Os titulares de «Depósitos  
para Investimentos» poderão submeter  
à aprovação da Comissão 
 

projetos de empreendimentos nos setores definidos 
pela Comissão. Os projetos serão organizados de 
acôrdo com as normas gerais aprovadas pela 
Comissão. 

§ 5º O titular do depósito terá o direito de 
receber, dentro de 15 dias do requerimento, a parte 
do depósito correspondente aos cinqüenta por cento 
de acréscimo ao montante do impôsto devido; 

a) se, dentro de quatro meses da 
apresentação do seu projeto, para as aplicações 
previstas na alínea b do § 2º, a Comissão não o tiver 
solucionado, ou o recusar; 

b) se, dentro de dois meses do pedido de 
aplicação, em projeto aprovado pela Comissão nos 
têrmos do § 3º, esta não o deferir; 

c) se a Comissão recusar a reaplicação na 
própria atividade do titular do depósito. 

§ 6º Se a Comissão não solucionar o pedido 
de reaplicação na própria atividade do titular do 
Depósito, dentro de dois meses da sua 
apresentação, entender-se-á aprovado. 

§ 7º É admissível a qualquer tempo a 
liberação dos cinqüenta por cento de acréscimo ao 
impôsto, para fazer face a reais prejuízos do seu 
titular, desde que comprometam profundamente a 
situação da emprêsa, a juízo da Comissão; liberado 
acréscimo, a parte do depósito correspondente ao 
impôsto será transferida ao Tesouro Nacional como 
renda da União. 

§ 8º Nos casos de devolução, previstos nos §§ 
5° e 7º, serão pagos juros de 3% ao ano sôbre o 
acréscimo de cinqüenta por cento ao impôsto devido. 

§ 9º Os bens e direitos em que forem aplicados 
os recursos dos «Depósitos para Investimentos» serão 
inalienáveis e empenhoráveis pelo prazo de 5 anos a 
contar da data da aplicação, e só serão transferíveis: 

a) nos casos de liquidação da  
pessoa jurídica, mediante autori- 
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zação da Comissão e sem prejuízo da 
inalineabilidade, no prazo fixado neste artigo; 

b) nos casos excepcionais estabelecidos pela 
Comissão, mediante prévia aprovação desta. 

Art. 92. Fica criada a Comissão de 
Investimentos com a finalidade de julgar e fiscalizar a 
aplicação dos recursos dos «Depósitos para 
Investimentos» de que trata o artigo anterior. 

§ 1º A Comissão será presidida pelo Ministro 
da Fazenda e constituída dos seguintes membros: 

a) Presidente do Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico; 

b) Diretor da Divisão do Impôsto de Renda; 
c) Diretor da Carteira de Crédito Agrícola e 

Industrial do Banco da Brasil S.A.; 
d) Diretor-Executivo da Superintendência da 

Moeda e do Crédito; 
e) Diretor da Carteira de Comércio Exterior do 

Banco do Brasil S.A. 
§ 2º O Ministro da Fazenda designará dentre 

os demais membros da Comissão aquêle que o 
substituirá na presidência da Comissão, nos seus 
impedimentos, e aprovará os suplentes dos 
membros da Comissão. 

Art. 93. Fica extinta a Comissão de 
Investimentos criada pelo Decreto-lei nº 6.567, de 8 
de junho de 1944, passando à competência da 
Comissão criada por esta lei o exame da aplicação 
da legislação anterior, no que se refere a Certificados 
de Equipamento e a Depósitos de Garantia. 

Art. 94. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, 
pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$ 
200.000.000,00 (duzentos milhões de cruzeiros), para 
vigorar por três exercícios financeiros, no período de 1º 
de janeiro de 1959 a 31 de dezembro de 1961, a fim 
 

de atender às despesas de pessoal e material, 
compreendido também o aluguel, que se tornarem 
necessários às repartições do Impôsto de Renda, em 
conseqüência das alterações constantes desta lei, 
inclusive para o seu reaparelhamento. 

Parágrafo único. O crédito de que trata êste 
artigo será automàticamente registrado pelo 
Tribunal de Contas e distribuído ao Tesouro 
Nacional, à disposição da Divisão do Impôsto de 
Renda. 

Art. 95. Da renda bruta até Cr$ 300.000,00, 
das pessoas físicas, será permitido abater a despesa 
com a instrução de menores, filhos ou dependentes 
do contribuinte, desde que os comprovantes sejam 
apensados à declaração de rendimentos. 

Art. 96. A avaliação judicial, em todos os casos 
de que trata esta lei, será feita sempre por avaliador 
judicial, sendo que, onde houver avaliadores 
privativos de Varas da Fazenda Pública, a êstes 
caberá fazer a avaliação. 

Parágrafo único. Sòmente onde não houver 
avaliador judicial, poderá o Juiz designar perito 
estranho ao quadro da Justiça para, em cada caso, 
proceder à avaliação. 

Art. 97. O Banco do Nordeste do Brasil S.A. 
recolherá, em cada exercício financeiro, o Impôsto 
de Renda numa cota fixa igual ao dividendo que 
houver distribuído no ano social ou civil 
imediatamente anterior. 

Art. 98. O impôsto a que se refere o art. 44 do 
Regulamento aprovado com o Decreto número 
40.702, de 31 de dezembro de 1956, será acrescido, 
nos exercícios financeiros de 1959 a 1960, de um 
adicional de 3% (três por cento) sôbre os lucros 
apurados de conformidade com a lei. 
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Art. 99. Para os efeitos da legislação do 
Impôsto de Renda, os professôres que, por motivo, 
de promoção, venham a ocupar funções increntes ao 
magistério, não perdem as vantagens atribuídas aos 
professôres em exercício. 

Art. 100. O Impôsto de Renda e multa 
vencidos até a data da publicação desta lei, poderão 
ser liquidados em 12 (doze) prestações mensais, 
consecutivas e iguais, embora arredondadas. 

§ 1º O contribuinte que quiser aproveitar-se 
dos favores dêste artigo poderá iniciar o pagamento 
até 30 de maio, desde que pague de uma só vez as 
prestações vencidas no período de dezembro de 
1958 a abril de 1959. 

§ 2º O não pagamento de duas prestações 
após os primeiros seis meses importará na perda do 
favor. 

§ 3º Se a dívida já estiver em cobrança 
judicial, só se aplicará o disposto nesta lei ao 
contribuinte que pagar até o mês de janeiro de 1959 
tôdas as despesas judiciais. 

Art. 101. O Art. 1º da Consolidação das Leis 
do Impôsto de Renda aprovado pelo Decreto número 
40.702, de 31 de dezembro de 1956, passa a vigorar 
com a seguinte redação, mantido o parágrafo único 
do mesmo artigo: 

«Art. 1º As pessoas físicas domiciliadas ou 
residentes no Brasil, que tiverem renda líquida anual 
superior a Cr$ 90.000,00 (noventa mil cruzeiros), 
apurada de acôrdo com êste regulamento, são 
contribuintes do Impôsto de Renda, sem distinção de 
nacionalidade, sexo, idade, estado ou profissão». 

Art. 102. As novas taxas do Impôsto de Renda 
bem como o adicional de que trata esta lei, serão 
aplicados aos rendimentos tributáveis a partir de 1º 
de janeiro de 1959, ainda que anteriormente 
produzidos. 

Art. 103. Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Ás Comissões de Constituição e Justiça de 
Economia e de Finanças. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 163, DE 1958 
 

(Nº 4.313-B, de 1958, na Câmara dos Deputados) 
 

Concede a pensão vitalícia de Cr$ 3.000,00 
mensais ao Dr. Pacífico Lopes do Siqueira. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É concedida pensão vitalícia de Cr$ 

3.000,00 (três mil cruzeiros) mensais ao Dr. Pacífico 
Lopes de Siqueira. 

Parágrafo único. Em caso de morte do 
beneficiário, a pensão reverterá em favor de sua 
espôsa Josephina Rodrigues de Siqueira. 

Art. 2º O pagamento da pensão, de que trata esta 
lei, correrá à conta da verba orçamentária do Ministério 
da Fazenda, destinada aos pensionistas da União. 

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

Às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 164, DE 1958 
 

(Nº 4.383-A, de 1958, na Câmara dos Deputados) 
 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Tribunal de Contas, o crédito especial de Cruzeiros 
23.600.702,20 para atender a despesas decorrentes 
da Lei número 3.334, de 10 de setembro de 1957. 
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O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a 

abrir, pelo Tribunal de Contas, o crédito especial de 
Cr$ 23.600.702,20 (vinte e três milhões, seiscentos 
mil, setecentos e dois cruzeiros e vinte centavos), 
para atender a despesas com diferenças de 
vencimentos, gratificação adicional, gratificação de 
função e salário-família, decorrentes da Lei nº 3.334, 
de 10 de dezembro de 1957. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

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

À Comissão de Finanças. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 165, DE 1958 

 
(Nº 4.366-A de 1958, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Tribunal de Contas, o crédito especial de cruzeiros 
10.000.000,00 para atender a despesas de qualquer 
natureza com a realização do III Congresso 
Internacional das Instituições Superiores de Contrôle 
das Finanças Públicas. 

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

abrir, pelo Tribunal de Contas, o crédito especial 
de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros) 
para atender a despesas de qualquer natureza 
com a realização, em 1959, do III Congresso 
Internacional das Instituições Superiores de 
Contrôle das Finanças Públicas, na Cidade do Rio 
de Janeiro, sob os auspícios do Tribunal de 
Contas. 

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

À Comissão de Finanças. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 166, DE 1958 

 
(Nº 3.159-B, de 1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Institui a cédula oficial de votação, nas eleições 

pelo sistema proporcional, e dá outras providências. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Tôdas as eleições reguladas pela Lei nº 

1.164, de 24 de junho de 1950 (Código Eleitoral), serão 
processadas com a utilização de cédulas oficiais, 
confeccionadas e distribuídas pela Justiça Eleitoral. 

Art. 2º As cédulas para as eleições 
majoritárias, contendo os nomes de todos os 
candidatos e os retângulos para assinalação dos 
votos, obedecerão ao modêlo aprovado pela Lei nº 
2.582, de 30 de agôsto de 1955. 

Art. 3º Nas eleições que se realizarem pelo 
sistema da representação proporcional, as cédulas 
conterão, além da designação da eleição, os nomes 
dos partidos que tenham registrado candidato, na 
ordem cronológica dêsse registro. 

§ 1º O nome de cada partido poderá ser 
precedido das iniciais correspondentes, ou por elas 
substituído, se assim o preferir o partido, e à direita e 
à frente do mesmo, será impresso um retângulo ou 
círculo, destinado à assinalação do voto. 
Imediatamente abaixo da legenda partidária, será 
impressa uma linha pontuada, na qual o eleitor 
poderá escrever o nome do candidato de sua 
preferência ou o número correspondente, ao mesmo 
(Modelos A, B e C, anexos). 
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§ 2º Os partidos, ao requererem o registro dos 
seus candidatos, poderão pedir que figure na cédula, 
ao lado esquerdo da respectiva denominação ou 
iniciais, a reprodução gráfica de símbolo que distinga 
e caracterize a agremiação. 

Art. 4º Os candidatos serão registrados, em 
relação a cada partido, em ordem numérica 
crescente, a partir da unidade. 

Parágrafo único. Do registro, que se fará 
segundo relações organizadas pelos partidos, 
constarão, em ordem alfabética, os prenomes, 
nomes e apelidos de família, podendo figurar, 
igualmente, além dessa indicação, o cognome, 
alcunha ou epíteto pelo qual o candidato seja 
vulgarmente conhecido. 

Art. 5º O registro de candidatos será feito, 
improrrogàvelmente, de 120 até 60 dias antes  
do pleito, devendo os requerimentos dar entrada 
nas secretarias ou cartórios dos órgãos  
eleitorais até 10 dias antes do término dêste 
prazo. 

§ 1º Nas eleições proporcionais serão 
registrados candidatos em número equivalente ao de 
lugares a preencher, salvo no caso de 10 ou menos 
representantes, quando será permitido o registro de 
mais de um têrço de candidatos. 

§ 2º A substituição de candidato já registrado, 
inclusive em caso de falecimento, será possível  
nas eleições majoritárias e até 30 dias antes do 
pleito. 

Art. 6º No caso de eleições simultâneas, os 
órgãos da Justiça Eleitoral organizarão cédulas 
oficiais para cada uma delas, contendo na face 
externa, numa faixa longitudinal ou transversal, 
diversamente colorida, a designação da eleição, de 
forma a proporcionar fácil e rápida distinção entre os 
pleitos a que se destinam. 

Art. 7º As cédulas serão confeccionadas e 
distribuídas: 

a) pelo Tribunal Superior Eleitoral, as 
destinadas às eleições presidenciais; 

b) pelos Tribunais Regionais Eleitorais, as 
relativas aos pleitos federais e estaduais; 

c) pelos Juizes Eleitorais, as referentes às 
eleições municipais e distritais. 

Art. 8º No ato da votação, receberá o eleitor, da 
Mesa Receptora, tôdas as cédulas utilizadas nas 
eleições que se realizarem, e, penetrando apenas 
uma vez na cabine indevassável, procederá à votação 
segundo o disposto nos parágrafos seguintes. 

§ 1º O eleitor assinalará, em cada cédula, no 
retângulo correspondente, com um traço cruzado ou 
outro sinal inequívoco, a legenda ou partido em que 
desejar votar. 

§ 2º Poderá também o eleitor manifestar a sua 
preferência por qualquer dos candidatos da legenda 
que assinalar, escrevendo-lhe o nome ou número 
sob que foi registrado, na linha impressa abaixo da 
designação ou iniciais do partido. 

§ 3º A designação do candidato pode limitar-
se à indicação do prenome, do apelido de família ou 
da alcunha que fôr conhecido, se daí não resultar 
confusão com outro candidato da mesma legenda. 

§ 4º Se o eleitor, assinalando a legenda 
partidária, apuser-lhe, abaixo, o nome de candidato 
registrado por outro partido, prevalecerá o voto na 
legenda do candidato assinalado. 

§ 5º É válido o voto para a legenda, se o 
eleitor, deixando de assinalar a mesma, fizer todavia, 
abaixo dela, pela forma prescrita acima, a indicação 
nominal ou numérica de sua preferência. 

§ 6º Quando o eleitor, ao indicar a sua 
preferência, o fizer de maneira ilegível valerá o voto 
apenas em relação à legenda. 
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§ 7º É nula a cédula, quando forem 
assinaladas duas ou mais legendas partidárias, ou 
os candidatos de legendas diversas. 

Art. 9º A Justiça Eleitoral fará ampla 
divulgação, pela imprensa e pela radiodifusão, bem 
assim por cartazes afixados nos logradouros 
públicos, das relações dos candidatos de todos os 
partidos, com os respectivos símbolos e iniciais e a 
indicação também do número correspondente a cada 
um dêles. 

§ 1º Essas relações serão afixadas também 
nos prédios onde estiverem localizadas as seções 
eleitorais e nas cabines indevassáveis, em lugar 
visível para permitir aos eleitores a consulta das 
mesmas. 

§ 2º É permitido aos partidos políticos fazerem 
a divulgação a que se referem êste artigo e o seu 
§1º. 

§ 3º As estações radiodifusoras e de televisão, 
qualquer que seja o seu alcance e potência, serão 
obrigadas a fazer a divulgação prevista neste artigo, 
no horário e condições mencionados no art. 78 da 
Lei nº 2.550, de 27 de julho de 1955, sob pena de 
caducidade da concessão, a qual poderá ser 
promovida por qualquer partido político. 

Art. 10 As seções eleitorais conterão no 
máximo, 250 eleitores nas capitais, e 200 no interior 
dos Estados. 

Parágrafo único. Os Juízes eleitorais 
desdobrarão as seções eleitorais atualmente 
existentes, para cumprimento do disposto neste ar- 
 

tigo. Os eleitores excedentes em relação a cada uma 
delas passarão a constituir outra seção eleitoral, sob 
a mesma designação numérica, acrescida de uma 
letra que a identifique e distinga daquela de que se 
haja desdobrado. 

Art. 11. Para os efeitos do art. 125 do Código 
Eleitoral, os votos em branco, nas eleições 
majoritárias, serão adicionados aos votos anulados. 

Parágrafo único. Na hipótese dêste artigo, 
será reaberto o prazo para registro de novos 
candidatos. 

Art. 12. É vedado às Juntas Eleitorais a 
divulgação, por qualquer meio, de expressões, frases 
ou desenhos estranhos ao pleito e contidos nas 
cédulas. Tais cédulas serão inutilizadas pelo seu 
Presidente, imediatamente após a decretação da 
nulidade dos respectivos votos. 

Parágrafo único. Aos membros escrutinadores 
e auxiliares das Juntas Eleitorais que infringirem o 
disposto neste artigo, serão aplicadas as 
penalidades previstas no art. 175, número 15, do 
Código Eleitoral. 

Art. 13. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º 
de julho de 1959, não se aplicando, todavia, às 
eleições complementares ou suplementares do pleito 
de 3 de outubro de 1958, que se realizarem após 
aquela data. 

Art. 14. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Câmara dos Deputados, em 21 de novembro 
de 1958. 
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MODÊLO A (a que se refere o § 1º do art. 3º) 
 

PARA DEPUTADO FEDERAL 
 

__________________ (________________________)  
(Iniciais do Partido) (Nome completo do Partido)  

.................................................................................................................................................................. 
(Nome ou número do candidato) 

 
 

__________________ (________________________)  
(Iniciais do Partido) (Nome completo do Partido)  

.................................................................................................................................................................. 
(Nome ou número do candidato) 

 
   

__________________ (________________________)  
(Iniciais do Partido) (Nome completo do Partido)  

.................................................................................................................................................................. 
(Nome ou número do candidato) 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
 

MODÊLO B (a que se refere o § 1º do art. 3º) 
 

PARA DEPUTADO ESTADUAL 
 

__________________ (________________________)  
(Iniciais do Partido) (Nome completo do Partido)  

.................................................................................................................................................................. 
(Nome ou número do candidato) 

 
 

__________________ (________________________)  
(Iniciais do Partido) (Nome completo do Partido)  

.................................................................................................................................................................. 
(Nome ou número do candidato) 

 
   

__________________ (________________________)  
(Iniciais do Partido) (Nome completo do Partido)  

.................................................................................................................................................................. 
 

(Nome ou número do candidato) 
 
 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
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MODÊLO C (a que se refere o § 1º do art. 3º) 
 

PARA DEPUTADO VEREADOR 
 

__________________ (________________________)  
(Iniciais do Partido) (Nome completo do Partido)  

.................................................................................................................................................................. 
(Nome ou número do candidato) 

 
 

__________________ (________________________)  
(Iniciais do Partido) (Nome completo do Partido)  

.................................................................................................................................................................. 
(Nome ou número do candidato) 

 
   

__________________ (________________________)  
(Iniciais do Partido) (Nome completo do Partido)  

.................................................................................................................................................................. 
(Nome ou número do candidato) 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
 

Câmara dos Deputados 21, de novembro de 1958. 
Às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 167, DE 1958 

 
(Nº 4.102-A, de 1958, na Câmara dos Deputados) 

 
Altera o Quadro da Secretaria do Tribunal 

Regional Eleitoral do Piauí e dá outras providências. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O Quadro da Secretaria do Tribunal 

Regional Eleitoral do Piauí, criado pela Lei nº 486, de 
14 de novembro de 1948, e modificado pela Lei nº 
2.358, de 2 de dezembro de 1954, fica alterado nos 
têrmos desta Iei e da tabela que a acompanha. 

Parágrafo único. Cabe ao Presidente do Tribunal 
determinar a apostila dos títulos dos atuais servidores, 
em face da nova situação estabelecida por esta lei. 

Art. 2º As vagas da classe inicial da carreira de 
Oficial Judiciário serão providas: 

I – metade por ocupantes da classe final de 
carreira de Auxiliar Judiciário e metade por 
candidatos habilitados por concurso; 

II – o acesso obedecerá ao critério do 
merecimento absoluto, apurado na forma da 
legislação vigente; 

III – Fica extinta a carreira de Dactilógrafo e 
criada, com iguais atribuições a de Auxiliar Judiciário, 
escalonada nas classes G a H. 
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Parágrafo único. Os atuais ocupantes efetivos 
da carreira de Dactilógrafo, observada a situação em 
que se encontram, serão aproveitados na de Auxiliar 
Judiciário. 

Art. 4º Ficam criados um cargo isolado de 
provimento efetivo, de Bibliotecário, padrão J, um da 
classe E, na carreira de Servente e dois, da classe 
G, na carreira de Auxiliar Judiciário. 

Art. 5º É ainda criada a função gratificada de 
Secretário de Corregedor, Símbolo FG-5. 

Art. 6º Serão extintos, quando vagarem os 
cargos de extranumerários, ficando vedada a 
admissão de novo pessoal dessa categoria funcional. 

Art. 7º Na nomeação, promoção,  
licença, exoneração, demissão, 
 

readmissão, readaptação e aposentadoria dos 
funcionários da Secretaria do Tribunal Regional 
Eleitoral do Piauí serão aplicadas no que couberem 
as normas do Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis da União (Lei número 1.711, de 28 de outubro 
de 1952). 

Art. 8º Para atender, no corrente exercício, ao 
aumento de despesas decorrente desta lei, fica o 
Poder Executivo autorizado a abrir ao Poder 
Judiciário – Justiça Eleitoral – Tribunal Regional 
Eleitoral do Piauí, o crédito especial de Cr$ 
300.000,00 (trezentos mil cruzeiros). 

Art. 9º Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
TABELA A QUE SE REFERE ESTA LEI 

 

Número 
de 

Cargos 
Cargo ou Carreira 

Símbolo, 
Classe ou 

Padrão 

 
 

Cargos isolados de provimento em Comissão 
 

 

1 Diretor de Secretaria........................................................................................ PJ-5 
   

 
 

Cargos isolados de provImento efetivo 
 

 

1 Arquivista......................................................................................................... K 
1 Bibliotecário..................................................................................................... J 
1 Porteiro............................................................................................................ I 
   
  

Cargos de Carreira 
 

 

1 Oficial Judiciário............................................................................................... N 
2 Oficial Judiciário............................................................................................... M 
2 Oficial Judiciário............................................................................................... L 
2 Oficial Judiciário............................................................................................... K 
2 Oficial Judiciário............................................................................................... J 
3 Oficial Judiciário............................................................................................... I 
3 Auxiliar Judiciário............................................................................................. H 
6 Auxiliar Judiciário............................................................................................. G 
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Número 
de 

Cargos 
Cargo ou Carreira 

Símbolo, 
Classe ou 

Padrão 

1 Contínuo............................................................................................................ H 
1 Contínuo............................................................................................................ G 
1 Servente............................................................................................................ F 
2 Servente............................................................................................................ E 
   
   
 Funções Gratificadas  
   
1 Secretário do Presidente................................................................................... FG-4 
1 Secretário do Procurador Regional................................................................... FG-5 
1 Secretário do Corregedor.................................................................................. FG-5 
2 Chefe de Seção................................................................................................ FG-5 
   

 
Às Comissões de Constituição e Justiça, de Serviço Público Civil e de Finanças. 

 
PARECER 

Nº 514, DE 1958 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 153, de 1958, que abre ao 
Congresso Nacional o crédito suplementar de 
Cruzeiros 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos 
mil cruzeiros) em refôrço do Orçamento vigente. 

 
Relator: Sr. Ary Vianna. 
O projeto em espécie abre ao Poder Legislativo 

– Câmara dos Deputados e Senado Federal – os 
créditos suplementares de Cruzeiros 2.800.000 00 
(dois milhões e oitocentos mil cruzeiros) e Cruzeiros 
1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil 
cruzeiros), respectivamente para atender ao 
pagamento de adicional por tempo de serviço ao 
pessoal de suas Secretarias. As importâncias, nos 
têrmos do artigo 3 serão autemàticamente registradas 
pelo Tribunal de Contas e distribuídas ao Tesouro Na- 
 

cional, dispensadas as formalidades constantes do 
artigo 98 do Regulamento do Código de 
Contabilidade Pública da União. 

A proposição na parte atinente ao Senado, 
decorreu de solicitação da Sr. 1º Secretário da Casa, 
o qual em seu ofício, aludiu ao pagamento das 
gratificações adicionais majoradas por deliberação 
da ilustrada Comissão Diretora, tendo em vista o 
disposto na Resolução nº 134, de 1958, da Câmara 
dos Deputados. 

O projeto tem assim toda procedência até 
porque visa apenas a dar cumprimento a 
determinações de leis internas das duas Casas do 
Congresso Nacional. 

Somos por sua aprovação. 
Sala das Comissões, em 22 de novembro 

de 1958. – Vivaldo Lima, Presidente, em 
exercício. – Ary Vianna, Relator. – Lima 
Guimarães. – Parsifal Barroso. – Carlos 
Lindenberg. 
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PARECER 
Nº 515, DE 1958 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 143, de 1958, que estima a 
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício 
financeiro de 1959, relativamente ao Subanexo 4.06 
– Comissão do Vale do São Francisco – (Publicado 
em Suplemento). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 

Expediente. 
Em devido tempo a Mesa recebeu ofício, lido 

no Expediente desta sessão, em que o Senhor 
General Chefe do Estado Maior das Fôrças Armadas 
comunica haverem sido postas à disposição do 
Senado Federal três matrículas no Curso Superior de 
Guerra de 1959, duas destinadas a Senadores e 
uma a alto funcionário desta Casa. 

Após as devidas consultas, a Mesa indicou 
para as referidas matrículas os Senhores Senadores 
Gaspar VeIloso e Arlindo Rodrigues e o Diretor de 
Serviço, Sr. Lauro Portela. (Pausa). 

No expediente há pouco lido, figurou o Anexo 
Orçamentário nº 1, referente à Receita. 

Já tendo sido distribuídos os respectivos 
avulsos, a matéria fica sôbre a mesa, pelo prazo de 
três sessões, a partir da que se seguir à presente, 
para recebimento de emendas na forma do disposto 
no art. 167 do Regimento. (Pausa). 

Sôbre a mesa requerimento que vai ser lido. 
É lido e aprovado o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 
Nº 463, DE 1958 

 
Nos têrmos do art. 123, letra a, do Regimento 

Interno, requeiro dispensa de interstício para o Pro-  
 

jeto de Lei da Câmara nº 143, de 1958 a fim de que 
figure na Ordem do Dia da próxima sessão. 

Sala das Sessões, em 24.11-58. – Domingos 
Vellasco. 

O SR. PRESIDENTE: – O Projeto de Lei da 
Câmara número 143, de 1958 será incluído na 
Ordem do Dia da próxima sessão. 

Continua a hora do Expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Novaes Filho, 

orador inscrito. 
O SR. NOVAES FILHO (*): – Senhor 

Presidente, V. Exa. , em uma das nossas sessões de 
hoje, teve ensejo de transmitir à Casa as magníficas. 
impressões recolhidas na visita que, sábado último, 
vários membros do Senado fizeram à 
importantíssima reprêsa de Três Marias, que, como 
V. Exa. assinalou, se destina, sem nenhuma dúvida, 
a constituir uma das grandes alavancas do Brasil, 
para o desenvolvimento do seu futuro econômico, 
sobretudo de benefícios indiscutíveis para a nossa 
ressequida e depauperada região nordestina. 

Obra tão vultosa e de destino tão meritório, 
como problema de base da economia nacional, Três 
Marias carreará para o nosso Nordeste os maiores 
benefícios. Além de se tornar grande centro produtor 
de energia, aquela reprêsa propiciará os elementos 
indispensáveis para o vasto plano de irrigação das 
terras que a circundam. Mantendo a regularidade do 
curso do São Francisco e duplicando o potencial de 
Paulo Afonso, Três Marias representa um grande fator 
de progresso e de estabilidade para tôda a região 
sanfranciscana. Nós, do Nordeste, conhecemos, bem 
de perto, a ação propulsora da energia hidrelétrica 
que Paulo Afonso distribui hoje a diferentes  
Estados daquela região, comparado ao que era-  
 
–––––––––––––––––– 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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mos ontem naquele quadro melancólico da escassez 
da energia térmica, deficiente e cara. 

Atualmente, graças à abundante energia de 
Paulo Afonso, sente-se a recuperação magnífica de 
todos os recantos do Nordeste, onde essa energia 
chega, projetando tôda aquela vasta ação de 
benefícios e de desenvolvimento, de criação de 
riquezas e de desdobramento de todos os nossos 
desejos de melhoria e de revigoramento dos nossos 
centros fabris. 

Domingo último, Senhor Presidente, o «Jornal 
do Commercio» do Recife publicou magnífica 
entrevista do Engenheiro Alves de Souza, que 
preside com critério, clarividência e senso patriótico a 
grande Companhia Hidrelétrica do São Francisco. 
Essa entrevista foi obtida pelo jornalista Roberto 
Groba, que tanta atividade e tanto esfôrço 
desenvolve junto à agência de notícias a que 
empresta sua inteligência e dedicação. 

Quem quer que leia a entrevista do engenheiro 
Alves de Souza, logo se convencerá da obra 
meritória que Paulo Afonso realiza, do grande bem 
que espalha aquela fonte de energia que desafiava a 
vontade do povo brasileiro, sobretudo do Nordeste, 
desde os tempos idos de 1859, quando o Imperador 
Pedro II aí estêve para de perto conhecer tôda 
aquela riqueza que acenava por dias melhores ao 
Nordeste Brasileiro. 

Senhor Presidente, na magnífica entrevista do 
Engenheiro Alves de Souza, certamente, podem 
sofrer controvérsias alguns pontos de vista 
sustentados pelo eminente patrício com os quais o 
meu espírito de nordestino não concorda. Em linhas 
gerais, porém, a entrevista a que aludo representa, 
sem dúvida, afirmação do quanto o Nordeste 
brasileiro, através de dados concretos que aí se 
enfileiram, já está consumindo da energia meritória 
da Cachoeira de Paulo Afonso. 

 

Lendo-a, anima-se, entusiasma-se o espírito 
do nordestino verificando que, no meio de tantos 
obstáculos e dificuldades levantados pela própria 
Natureza, o Nordeste esforça-se, trabalha e cresce; 
porque a vocação do Nordeste, Senhor Presidente, é 
a do empreendimento, a do trabalho, a do constante 
labor para que, desafiando as próprias iras da 
Natureza, não se apresente nos quadros do Brasil de 
mãos vazias. 

Daí – confesso – ter lido a entrevista do 
Engenheiro Alves de Souza com grande emoção de 
patriota e de brasileiro e, sobretudo, com a certeza 
de que os recursos que o Brasil possa amanhã 
carrear para o Nordeste não serão desperdiçados 
nem entregues à indolência de um povo que se 
coloca à margem do caminho do trabalho e do 
desenvolvimento econômico; pelo contrário, tudo que 
se fizer em favor do Nordeste, estará sendo feito em 
prol de uma parte da população brasileira das mais 
ativas, de grande capacidade de trabalho e 
indiscutível espírito de organização. 

Senhor Presidente, li a entrevista do 
Engenheiro Alves de Souza – minuciosa sôbre o que 
hoje representa a economia brasileira – com 
entusiasmo e ao mesmo tempo, com orgulho, por 
haver servido ao Govêrno do eminente General Eurico 
Gaspar Dutra, a quem deve o Nordeste a extraordinária 
obra a que V. Exa. serviu com sua animação e seu 
idealismo de pernambucano e de nordestino. 

Só essa grandiosa obra há de consagrar,  
para sempre, na gratidão da minha gente, o nome 
digno do Presidente Eurico Gaspar Dutra. Sem Paulo 
Afonso, os Estados servidos, hoje, pela energia 
elétrica, não teriam mais, por certo, condições de 
sobrevivência. Não era mais possível ao Nordeste 
resistir às dificuldades e às deficiências da  
energia térmica, a qual, além de desvastar tôdas  
as reservas florestais da nossa tão empo-  
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brecida região, constituia ainda grande elemento de 
queima de divisas, através da importação do 
indispensável combustível, para que pudessem as 
indústrias dispor de energia, em diferentes 
municípios do nosso interior. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Com muito prazer. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – O Marechal 

Dutra foi o autor, pode-se dizer, da eletrificação do 
Nordeste. Três ou quatro vêzes, lembro-me bem, S. 
Exa. se deslocou desta Capital para ir a Paulo 
Afonso, a fim de lá verificar o andamento dos 
serviços e incentivar, com a sua presença, a 
evolução daquela idéia que se concretizava num 
benefício imenso para a região nordestina. 

O SR. NOVAES FILHO: – Ouvi com prazer, o 
aparte do eminente representante do Ceará e dou 
meu testemunho, como Ministro da Educação e 
Cultura do Presidente Eurico Gaspar Dutra, nas 
vêzes em que o acompanhei a Paulo Afonso, do 
interêsse que S. Exa. tomava por aquelas obras nos 
seus pormenores e pela alegria extraordinária que 
sentia, como me disse ali, de haver lançado no 
coração sertanejo do Nordeste uma cidade como 
Paulo Afonso, com tôdas as condições modernas do 
bom urbanismo, como centro que há de indicar às 
gerações futuras a necessidade de correção para  
as velhas construções urbanísticas dos nossos 
sertões. 

E diz bem o nobre Senador Fernandes  
Távora, do interêsse que o ex-Presidente  
Dutra tomava por aquela obra, autêntica redenção 
para o Nordeste, S. Exa. sabe como eu, do quanto  
S. Exa. se deu por inteiro do seu entusiasmo  
 

e dedicação a uma outra obra formidável para a 
região nordestina, qual o combate à malária. Aquelas 
populações ribeirinhas do São Francisco e de outros 
rios de curso na região eram doentes; crianças não 
cresciam. 

O SR. NEVES DA ROCHA: – Permite um 
aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Pois não. 
O SR. NEVES DA ROCHA: – Citando, como 

V. Exa. o está fazendo as realizações do Marechal 
Eurico Dutra, não deixará o nobre colega de lembrar 
que a grande obra que se está concretizando em 
todo o São Francisco, com resultados extraordinários 
originou-se de mensagem do ex-Presidente Dutra ao 
Congresso, sôbre o Plano de Valorização Econômica 
do São Francisco. 

O SR. NOVAES FILHO: – Sou grato a V. Exa. 
por lembrar outra obra do eminente Marechal Dutra 
em benefício do nosso Brasil. 

Senhor Presidente, não desejo alongar-me. 
Sei curto o tempo que em sessão extraordinária nos 
concede o Regimento para comentários dessa 
natureza. Repito: tudo que se fizer em prol da 
energia hidrelétrica, da energia abundante e menos 
cara para o desenvolvimento econômico do Brasil, 
outras realizações dirão, para o futuro, os grandes 
benefícios da obra de Paulo Afonso. (Muito bem! 
Muno bem! Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Tendo sido 
distribuídos, na presente sessão, os avulsos do 
Projeto de Reforma Constitucional nº 2 de 1958, a 
matéria fica sôbre a mesa, para recebimento de 
emendas, durante dez dias úteis, na forma do 
disposto na parte final do art. 181 do Regimento 
Interno. (Pausa). 
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Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 

143, de 1958, que estima a Receita e fixa a Despesa 
da União para o exercício financeiro de 1959 – Anexo 4 
– Poder Executivo – Subanexo 4.14 – Ministério da 
Educação e Cultura (incluído em Ordem do Dia nos 
têrmos do artigo 91, letra «b», do Regimento Interno), 
dependente de parecer da Comissão de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa parecer 

que vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário. 
É lido o seguinte: 
 

PARECER 
Nº 516, DE 1958 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o  

Projeto de Lei nº 143, de 1958, ela Câmara 
Federal, que estima a Receita e fixa a  
 

Despesa da União, para o exercício financeiro de 
1959. 

 
4.14 – Ministério da Educação e Cultura. 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 
A análise do orçamento do Ministério da 

Educação e Cultura tem de ser feita sob dois 
aspectos: no conjunto do orçamento da União, e na 
discriminação de suas verbas. Êsse duplo ângulo é 
que nos dará uma visão de sua importância e de 
suas deficiências. 

O quadro abaixo mostra que o orçamento do 
Ministério da Educação sofreu majoração em suas 
verbas, exceto na de Assistência Social, que 
sofreu diminuição de cêrca de Cr$ 223.000.000,00. 
No seu total, o aumento foi de Cruzeiros 
945.902.116,00, sôbre o orçamento anterior. Êsse 
quantitativo representa, na Proposta para 1959, 
7,5% das despesas totais da União. Êste 
percentual exprime um acréscimo sôbre as 
despesas de 1958, que constituíam 6,7% do 
orçamento geral. 

  

Verbas Orçamento  
para1958 

Projeto de  
Orçamento – 1959 + Ou – 

     
Custeio............................. 307.237.040 368.726.250 +  61.489.210 
Ensino Primário ............... 1.408.520.180 1.646.880.900 +  238.360.720 
Ensino Médio................... 2.161.566.280 2.344.132.010 +  182.565.730 
Ensino Superior............... 4.270.075.520 4.802.930.600 +  532.855.080 
Serviços Culturais............ 454.718.750 608.087.600 +  153.368.850 
Assistência Social............ 818.037.474 595.300.000 –  222.737.474 
     

Total................................. 9.420.155.244 10.366.057.360 +  945.092.116 

 
O orçamento da Educação vem sofrendo, 

portanto, a partir de 1957, um incremento constante 
que se manifesta tanto sem números absolutos 
como, em percentuais. 

Em 1957, a Educação  
foi aquinhoada de mais de Cruzeiros  
 

6.000.000.00, isto é, 5,3% do orçamento federal. 
De 1957 para 1958, o aumento em números 
absolutos se fêz sentir com maior vigor. Parece, 
no entanto, que êsse auspicioso movimento, 
iniciado em 1957, no sentido de fortalecer  
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financeiramente a pasta da Educação, sofre agora 
um ligeiro recuo. Enquanto a diferença de 1957 para 
1958 foi, para mais de Cr$ 3.090.622.216,00, entre 
1958 e 1959 o aumento é apenas de Cruzeiros 
945.902.116,00. Que o crescimento constante dos 
percentuais – 5,3% em 1957, 6,7% em 1958,  
7,5% em 1959 – não nos esconda, portanto,  
êsse fato desolador: as verbas da Educação  
são como que regateadas e seu aumento não é  
 

de forma alguma, proporcional aos encargos, cada 
vez maiores, do Ministério, à tarefa que a conjuntura 
nacional lhe destina e à própria expansão dos seus 
atuais serviços. 

É o que se depreende, ainda, de uma análise 
pormenorizada dos seus principais setores 
administrativos e das alterações que sofreram os 
respectivos quantitativos, de 1958 para 1959, como 
se deduz do quadro a seguir: 

  

SETOR 1958 
% 

1959 
% 

Custeio ........................................................ 3,26 3,56 

Ensino Primário............................................. 14,98 15,89 

Ensino Médio ................................................ 22,94 22,61 

Ensino Superior ............................................ 45,32 46,33 

Serviços Culturais.......................................... 4,82 5,87 

Assistência Social ......................................... 8,68 5,74 

 100,00 100,00 

 
Os aumentos são inexpressivos. Expressiva é, 

apenas, a diminuição no setor da Assistência Social que 
teve suas verbas reduzidas de quase 3%. O ensino 
médio sofreu também uma redução de 0,3%. Nos 
restantes setores o aumento gira em tôrno de 10%. 

A insignificância dêsses aumentos  
e diminuições assinala seu caráter. Não  
se trata de vertebrar uma política, de assentar 
sòlidamente no orçamento um pla-  
 

no, educacional à altura das necessidades do País. 
A julgar pela distribuição percentual das verbas 
parece que foram lançadas ao acaso, para encher o 
vago das rubricas. 

Mais ainda: o orçamento exprime o inverso  
da realidade educacional. Num país de população 
jovem, onde as crianças e os adolescentes 
constituem parte preponderante da massa  
brasileira, o ensino primário e o ensino médio  
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recebem menos que o ensino superior. Enquanto  
a tendência no mundo é para a difusão do  
ensino, em tôdas as camadas da população, nós 
concentramos recursos na formação de bacharéis, 
esquecidos de lançar as bases do nosso edifício 
educacional. O número de pessoas, que chegam  
à Faculdade, como é sabido, é bastante reduzido. 
No entanto, continuamos obstinadamente a 
engrossar a legião de diplomados, a multiplicar 
escolas federalizadas e descuramos o problema 
gravíssimo da alfabetização e a necessidade,  
que nos dita a própria civilização, de levar o  
maior número de pessoas a completar o ensino 
médio. 

Em verdade a União descura o ensino 
primário. Em 1958, os quantitativos cresceram, em 
números absolutos percentuais, para cair no atual 
orçamento. A percentagem da diferença entre as 
verbas de 1958 e as de 1959 é apenas de 17% 
enquanto que a mesma diferença entre 1957 e 1958 
era de 190,4%. Êsse tratamento resulta ainda mais 
injusto quando confrontado com o ensino superior. 
Vem êste participando, desde 1950, com mais de 
50% nas despesas. Em 1956, subiram suas verbas a 
62 5%. Só em 1949 e 1950 o ensino elementar 
recebeu ligeiro aumento em relação a 1948. Daí para 
cá nunca mais atingiu a proporção, de 47%  
assinalada no ano-base. Em 1956 só participamos 
com 101% nas despesas, conforme o Relatório da 
Comissão de Educação do Conselho de 
Desenvolvimento. 

A análise das despesas efetuadas com o ensino 
elementar revela o mesmo equívoco ante os problemas 
mais agudos do Brasil. Enquanto o ensino primário 
participa com maiores quantitativos nas despesas de 
1958 para 1959, o ensino elementar rural sofreu 
redução e o ensino elementar de adultos não  
teve aumento à altura das proporções em que o pro-  
 

blema se apresenta. De fato o ensino elementar nas 
zonas rurais, pelas suas deficiências em pessoal, 
material e equipamento, pelas suas deficiências 
quantitativas e qualitativas, é um dos pontos de 
estrangulamento da nossa cultura e um dos traços 
característicos de nosso subdesenvolvimento. Por 
tôda a parte, nas regiões mais adiantadas do País, 
nos municípios mais prósperos, a diferença entre os 
índices de alfabetização do campo e das cidades, é 
considerável. A recente pesquisa realizada pela 
Comissão da Bacia do Paraná nos três Estados do 
Sul revela, em municípios dessa região, 
econômicamente avançada, índices de analfabetos 
em zona rural de mais de 70%. Não se deseja, ao 
formular tais críticas, que a União abandone o papel 
supletivo que tem procurado imprimir a sua 
intervenção nesse domínio. Mas sem perder êsse 
caráter, muito lhe resta a fazer. 

O ensino elementar dos adultos é outro setor 
que exige refôrço substancial pelas suas evidentes 
implicações econômicas. O adulto analfabeto é um 
ônus à coletividade. É a explicação do atraso 
técnico, da rotina agrícola e artesanal, dos baixos 
índices sanitários que tornam difícil qualquer 
tentativa de industrialização em grande escala. 

Se o ensino elementar é a porta de ingresso 
na sociedade, se a escola primária é o meio de 
integração natural do indivíduo, na Nação, não há 
dúvida que, hoje, representam apenas um mínimo. 
Os problemas e situações que defrontam o homem 
moderno na sua área de civilização tiveram o efeito 
de levantar os níveis educacionais. A condição de 
civilizado de membro atuante e consciente de uma 
comunidade internacional cujos limites tendem a se 
dilatar, exige o trânsito pela escola secundária e 
pelas várias formas do ensino médio. 

Representa, êste, do ponto de  
vista do indivíduo, a iniciação pro-  
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fissional, a oportunidade de aquisição do 
instrumental para a sobrevivência econômica; e do 
ponto de vista da Nação, a primeira etapa para o 
incremento da produtividade. Ora, no orçamento 
tôdas as formas do ensino médio não chegam a 
somar 23%. Mas êsse incremento de 6% em três 
anos, anos vitais, anos decisivos para nosso 
desenvolvimento, não atendem às imposições de 
nossa realidade. Daí termos julgado procedentes as 
emendas oferecidas nesta Casa, para melhorar os 
quantitativos tanto do Ensino Médio, como do 
Primário. 

A análise das parcelas que perfazem o total 
das verbas do Ensino Médio, na Proposta, também 
nos deixam em dúvida quanto ao fim colimado. É de 
estranhar que na Administração brasileira o ensino 
agrícola não figure na rubrica do Ensino Médio, ao 
lado do ensino comercial e industrial. Por um êrro de 
lógica e de gramática que atribui maior significação 
ao adjetivo que ao nome, êste setor vital do ensino e 
da educação tem sido relegado para o Ministério da 
Agricultura onde vegeta obscuramente. Para seguir o 
mesmo critério deveríamos remeter aos quadros do 
Ministério do Trabalho, a tarefa de administrar o 
ensino comercial e industrial. Pela primeira vez, a 
Proposta deu relêvo ao ensino industrial aumentando 
suas verbas, de 1958 para 1959, de 200 milhões de 
cruzeiros. Não nos ofusque, porém, êsse aumento 
que se diluiu no reduzido percentual que cabe a todo 
o ensino nesse orçamento. 

Nesse quadro, sòmente o ensino superior 
floresce. Sua percentagem de crescimento tem 
sofrido altos e baixos, mas, em números absolutos, 
seu incremento tem se mantido inalterado.  
Explica êsse fenômeno o processo de federalização 
das Escolas estaduais e a procura cada vez  
maior de subvencionamento pelas particulares.  
 

Dêsse crescimento participam, de forma 
esmagadora, as Universidades. Em 4 bilhões e 700 
milhões de cruzeiros, que tal é a verba destinada 
pelo Orçamento, ao Ensino Superior, aquinhoaram-
se as Universidades com 3 bilhões e 500 milhões. 
São muitas delas universidades de rótulo, onde 
professôres de tempo parcial ensinam a alunos-
fantasmas que dividem a dicência com o ganha-pão; 
organismos desaparelhados para a pesquisa e o 
estudo, aos quais falta a seriedade da reflexão, a 
diuturnidade do trabalho intelectual, únicos fatôres da 
verdadeira tradição universitária. 

Ao terminar um parecer que desejamos venha 
a constituir menos uma crítica que uma advertência, 
formulamos o sincero desejo de ver a integração 
administrativa do Ministério da Educação começar 
pelo seu orçamento. Para isso faz-se mister a 
disciplina de um plano educacional imune a todo e 
qualquer interêsse que não o de Educação. Cabe ao 
Ministério a tarefa de coordenar esforços 
pulverizados, na atualidade por vários Ministérios e 
serviços empenhados num paralelismo de trabalho 
verdadeiramente esterilizante. Já lembrávamos, ao 
comentar o orçamento de 1957, que o imperativo 
constitucional da aplicação dos 10% de renda 
tributária não pode ser encarado rìgidamente. É 
preciso, a todo custo, ampliar a preparação de 
técnicos, evitar a duplicação de serviços e 
desburocratizar as atividades educacionais. Não 
pretendemos aqui, reiterar conceitos já expendidos 
por ocasião do orçamento anterior. Apenas, insistir 
na necessidade de um plano que venha constituir o 
arcabouço das reivindicações orçamentárias, a 
coluna mestra de uma política educacional. Êsse 
plano deve incorporar as aspirações educacionais 
das massas brasileiras, que terão nessa política 
educacional seu caminho de redenção. 
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Nessas condições, a Comissão de Finanças é 
de parecer favorável ao projeto de orçamento do 
Ministério de Educação e Cultura para 1958 e às 
Emendas ns. 1 a 1.012, apresentando as de ns. 
1.013-C a 1.138-C. 

Sala das Comissões, em 24 de novembro de 
1958. – Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – 
Daniel Krieger, Relator. – Lameira Bittencourt. – Lima 
Guimarães. – Novaes Filho. – Ary Vianna. – Gaspar 
Velloso. – Júlio Leite. – Paulo Fernandes. – Othon 
Mäder. 

As Emendas ns. 1 a 1.012 e 1.013-C a 1.138-
C a que se refere o Parecer nº 516, de 1958, serão 
publicadas em suplemento. 

O SR. PRESIDENTE: – Pela leitura do 
parecer, o Senado ficou ciente de que a Comissão 
opinou favoràvelmente às emendas perante ela 
oferecidas, apresentando, por sua vez, as de ns. 
1.013 a 1.138. 

Em discussão o anexo com as emendas. 
(Pausa). 

Nenhum Senador, pedindo a palavra, declaro 
encerrada a discussão. 

Em votação as emendas com parecer 
favorável. 

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

Estão aprovadas. 
São as seguintes as emendas aprovadas: 
Emendas ns. 1 a 1.012 e 1.013-C a 1.138-C, 

(que estão publicadas em suplemento) constantes do 
Parecer nº 516, de 1958. 

O SR PRESIDENTE: – Em votação o  
projeto assim emendado. Os Senhores Senadores 
que o aprovam, queiram conservar-se sentados. 
(Pausa). 

Está aprovado. 

Vai à Comissão de Finanças para Redação 
Final. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 143, de 1958, que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício financeiro de 
1959 – Anexo nº 4 – Poder Executivo – Subanexo 
4.17 – Ministério da Justiça e Negócios Interiores 
(incluído em Ordem do Dia nos têrmos do art. 91, 
letra b, do Regimento Interno, dependendo de 
parecer da Comissão de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Êsse projeto, incluido 

na Ordem do Dia, por fôrça do art. 91 letra b, do 
Regimento Interno, depende do parecer da 
Comissão de Finanças. 

Sôbre a mesa, parecer que vai ser lido pelo Sr. 
1º Secretário.  

É lido o seguinte: 
 

PARECER 
Nº 517, DE 1958 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara número 143, de 1958, que estima a 
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício 
financeiro de 1959 – Subanexo 4.17 – Ministério da 
Justiça e Negócios Interiores. 

 
Relator: Sr. Carlos Lindenberg. 
O Projeto de Lei Orçamentária para 1959, 

aprovada pela Câmara dos Deputados, consigna a 
importância de Cr$ 5.940.601.378,00 para o Anexo 
4.17 – Ministério da Justiça e Negócios Interiores. 

Em relação ao exercício corrente, houve um 
acréscimo de Cruzeiros 408.859.112,00 o que 
corresponde a 7,4%. 

No quadro seguinte, estão especificados os 
créditos constantes do Orçamento vigente, as 
propostas da Executiva e da Câmara dos Deputados 
para 1959 e as alterações, para mais ou para menos, 
entre o orçamento vigente e o projeto daquela Casa 
do Congresso.  

 



 

Verbas Orçamento de 1958 Do Executivo 
 Alterações da Câmara 

sôbre o Orçamento 
vigente 

1.0.00 – Custeio ...................................................................... 4.332.676.593 4.614.649.965 4.627.297.225 +  294.620.632 

2.0.00 – Transferência............................................................. 852.130.673 3.860.845.118 928.759.153 +  76.628.480 

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social....................... 14.250.000 12.850.000 16.150.000 +  1.900.000 

4.0.00 – Investimentos ........................................................... 332.685.000 574.721.500 368.395.000 +  65.710.000 

TOTAL..................................................................................... 5.531.742.766  6.063.066.583 5.940.601.378 +  438.859.112 
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Passaremos, em seguida, a examinar as 
dotações propostas para os diversos órgãos que 
integram o Ministério em exame, a fim de apreciar o 
custo de suas várias atividades. 

I – Órgãos de Segurança e Proteção 
São órgãos de segurança e proteção, no 

Ministério da Justiça e Negócios Interiores: a Polícia 
Militar do Distrito Federal, o Corpo de Bombeiros do 
Distrito Federal, o Departamento Federal de 
Segurança Pública e a Seção de Segurança Nacional; 
os serviços prestados pelos três primeiros órgãos,  
 

sendo de natureza local, deveriam ser transferidos 
para a Prefeitura do Distrito Federal. É questão 
debatida há vários anos e que ainda não logrou 
solução satisfatória. 

O montante dos créditos propostos pela Câmara 
dos Deputados, para tais órgãos, é de Cruzeiros 
3.074.438.166,00, o que representa 51,7% do total das 
dotações destinadas ao referido Ministério. 

No quadro seguinte, estão indicadas as 
dotações concedidas aos mencionados órgãos, no 
corrente exercício, as propostas pelo Poder Executivo 
para 1959 e as constantes do projeto da Câmara: 

  

Órgãos Orçamento  
Vigente 

Proposta do  
Executivo  
para 1959 

Proposta da  
Câmara  

para 1959 
Corpo de Bombeiros do Distrito 
Federal........................................ 327.539.800 385.443.300 385.443.300 
Polícia Militar do Distrito Federal. 1.423.968.890 1.520.291.036 1.520.291.036 
Departamento Federal de 
Segurança Pública...................... 1.128.794.400 1.114.824.200 1.109.824.200 
Seção de Segurança Nacional.... 650.230 779.630 779.630 

Total ........................................... 2.880.953.320 3.021.338.166 3.016.338.166 

 
Pela observação do quadro supra, verificamos 

que a Câmara dos Deputados manteve os  
créditos atribuídos na proposta do Poder Executivo 
ao Corpo de Bombeiros, à Polícia Militar do Distrito 
Federal e à Seção de Segurança Nacional. Quanto 
aos créditos referentes ao Departamento Federal  
de Segurança Pública fêz aquela Casa do 
Congresso Nacional a redução de Cr$ 5.000.000,00,  
 

com a qual não podemos concordar, em face das 
reais necessidades daquele Órgão. 

II – Sistema Penitenciário 
Integram o Sistema Penitenciário: a Inspetoria 

Geral Penitenciária e Conselho Penitenciário do 
Distrito Federal, a Colônia Penal Cândido Mendes, a 
Colônia Agrícola do Distrito Federal, a Penitenciária 
Professor Lemos Brito e o Presídio do Distrito Federal. 
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Para tais órgãos, propôs o Poder  
Executivo créditos na importância total de Cr$ 
39.639.260,00. 

No quadro que se segue, estão in- 
 

dicadas as dotações concedidas aos referidos 
órgãos no corrente exercício, as propostas pelo 
Poder Executivo para 1959 e as constantes do 
projeto da Câmara: 

 

Órgãos Orçamento 
para 1959 

Proposta do Executivo 
para 1959 

Proposta da Câmara 
para 1959 

 
Conselho Penitenciário 
do Distrito Federal e 
Inspetoria Geral 
Penitenciária.................... 81.183.400 113.958.200 113.958.200 
Presídio do Distrito 
Federal ............................ 75.046.560 88.527.740 88. 627.740 
Penitenciária Prof. Lemos 
Brito ................................. 125.144.220 117.635.520 142.735.520 
Colônia Penal Cândido 
Mendes ........................... 30.592.380 37.252.560 37.525.560 
Colônia Agrícola do 
Distrito Federal ................ 
 

 
35.486.490 

 
39.265.240 

 
39.265.240 

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

 
347.453.050 

 
396.639.260 

 
241.839.260 

 
Conforme se verifica, a Câmara dos 

Deputados manteve os créditos propostos para o 
Conselho Penitenciário do Distrito Federal e 
Inspetoria Geral Penitenciária e para as duas 
Colônias Penais, e reduziu de Cr$ 100.000,00  
e Cr$ 5.100.000,00, respectivamente, os 
concernentes aos Presídios do Distrito Federal e à 
Penitenciária Professor Lemos Brito. Não podemos 
concordar com essas reduções, face às reais 
necessidades dêsses órgãos, e à situação de 
carência do sistema penitenciário do Distrito 
Federal. 

Ao Conselho Penitenciário do Distrito Federal 
e Inspetoria Geral Penitenciária, acham-se como no 
 

ano de 1958, consignados recursos, à conta do «Sêlo 
Penitenciário» para a execução de obras penitenciárias 
dos Estados, mediante acordos com o Ministério da 
Justiça e Negócios Interiores. Êsses recursos, para 
1959, atingem ao montante de Cr$ 110.000.000,00, ou 
sejam Cr$ 31.584.400,00 mais do que em 1958, 
quando tais recursos somaram Cr$ 78.415.600,00. 

 
III – Assistência a Menores 

 
São os seguintes os créditos atribuídos às 

repartições responsáveis pelos serviços de assistência a 
menores, na Proposta do Poder Executivo e na da 
Câmara dos Deputados, com as respectivas alterações: 
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Repartições Proposta do 
Executivo 

Proposta da 
Câmara Alterações 

 
Serviço de Assistência a 
Menores........................... 228.918.880 274.058.880 + 45.140.000 
Escola Agrícola Artur 
Bernardes........................ 20.409.250 20.409.250 – 
Escola João Luiz Alves ... 14.080.720 14.080.720 – 
Escola Venceslau Braz 18.503.300 18.503.300 – 
Hospital Central do 
S.A.M .............................. 18.778.000 18.778.000 – 
Instituto Profissional 
Quinze de Novembro ...... 
 

 
55.743.450 

 
55.743.450 

 
– 

      Totais ........................ 356.433.600 401.573.600 + 45.140.000 
 

Consignou a proposta do Executivo, como 
transferência da Divisão do Orçamento (Encargos 
Gerais) para o Serviço de Assistência a Menores 
(Órgão Central – Encargos Gerais), a parte relativa a 
Subvenções Ordinárias e Extraordinárias, no 
montante de Cr$ 132.400.000,00. Essa transferência 
originou-se na circunstância de ser, no Ministério da 
Justiça e Negócios Interiores, o S.A.M. o órgão ao 
qual competem todas as atividades referentes a 
assistência a menores, devendo caber no mesmo, 
desta forma a parte atinente às subvenções 
concedidas a entidades particulares para aquela 
finalidade. 

A Câmara dos Deputados aceitou essa 
transferência, elevando, porém, o montante das 
Subvenções Ordinárias e Extraordinárias para Cr$ 
171.077.853,00. 

 
IV — Departamento de Imprensa Nacional 

De acordo com o disposto na Lei 592, de 23-
12-48, devem ser concedidas ao Departamento de 
Imprensa Nacional, dotações globais para atender às 
despesas com pessoal, material, serviços de 
terceiros e encargos diversos. 

Em face da citada lei, no início de cada 
exercício o referido Departamento deverá submeter à 
aprovação do Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores a discriminação dos créditos que integram 
aquelas verbas. 

A proposta do Poder Executivo apresentou as 
dotações, consignadas àquele Departamento, 
grupadas na subconsignação 1.6.21 – «Órgãos em 
regime especial», conforme vem sendo feito nos 
exercícios anteriores. 

O quadro abaixo indica as importâncias 
concedidas ao Departamento em causa, no 
orçamento vigente, na proposta do Executivo e na 
Redação Final da Câmara. 
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Departamento de 
Imprensa Nacional 

Orçamento 
de 1958 

Proposta do Executivo 
para 1959 

Proposta da Câmara 
para 1959 

 
Pessoal............................ 270.844.400 271.862.200 271.862.200 
Material, inclusive 
máquinas, motores e 
aparelhos ........................ 95.128.540 109.634.400 109.634.400 
Serviços de Terceiros e 
Encargos Diversos ......... 
 

 
6.250.040 

 
7.878.040 

 
7.878.040 

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

 
372.222.980 

 
389.374.640 

 
389.374.640 

 
V – Ministério Público 

 
Para os órgãos que constituem o Ministério Público, o Poder Executivo incluiu, para 1959, créditos 

na importância de Cr$ 65.590.359,00, assim distribuídos: 
 Cr$ Cr$ 

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios...................................  40.083.336,00 
  

Cr$ 
 
Cr$ 

Ministério Público Federal   
Procuradoria Geral da República ............................................................. 6.267.900,00  
Subprocuradoria Geral da República ....................................................... 2.387.000,00  
Procuradoria da República nos Estados e Distrito Federal...................... 16.852.123,00 25.507.023,00 

 
A Câmara dos Deputados conservou êsses 

créditos, elevando, apenas, em Cr$ 4.000,00, o 
montante das dotações propostas para as Procuradorias 
da República nos Estados e Distrito Federal. 

 
VI – Departamento de Administração 

 
Para as repartições que constituem  

o D.A. do M.J.N.I., o Po- 
 

der Executivo incluiu para 1958, um montante de  
Cr$ 125.678.180,00, que foi aumentado para 
Cruzeiros 125.685.380,00 pela Câmara dos 
Deputados. 

No quadro abaixo estão especificados os 
créditos atribuídos a cada órgão integrante 
daquele Departamento, pelo Poder Executivo e 
pela Câmara, bem assim as alterações sofridas 
naquela Casa do Congresso. 
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Órgãos Proposta do 
Executivo 

Proposta da 
Câmara Alterações 

 Cr$ Cr$ Cr$ 
Diretoria Geral (inclusive 
Portaria e Garagem)........ 11.105.400 11.112.600 +7.200 
Divisão do Material .......... 13.520.400 13.520.400 – 
Divisão de Obras 14.035.200 14.035.200 – 
Divisão do Orçamento 
(Despesas próprias) ........ 6.132.980 6.132.980 – 
Divisão do Pessoal........... 72.032.300 72.032.300 – 
Seção de Organização .... 1.498.100 1.498.100 – 
Serviços de 
Comunicações................. 

 

 
7.353.800 

 
7.353.800 

 
– 

             Total ................... 125.678.180 125.605.380 + 7.200 
 

Com referência aos créditos atribuídos aos «Encargos Gerais», da Divisão do Orçamento, devemos 
esclarecer que, não constam do quadro mencionado, por se destinarem, as suas dotações, a outras 
entidades e não ao Departamento de Administração. 

 
VII – Administração dos Territórios Federais 

 
Na proposta do Poder Executivo foi solicitada, para os Territórios Federais, a importância de Cr$ 

872.058.040,00, assim discriminada: 
 Cr$ 
Acre ......................................................................................................................................... 253.973.600 
Amapá ..................................................................................................................................... 240.445.200 
Rondônia ................................................................................................................................. 219.028.600 
Rio Branco................................................................................................................................ 158.610.640 

 
A Câmara dos Deputados elevou essa importância de Cruzeiros 872.058.040,00 para Cr$ 

881.878.040.00, havendo, portanto, em relação à proposta do Executivo, um acréscimo de Cr$ 
9.820.000,00, conforme se verifica pelo quadro que se segue: 

 

Territórios Proposta do 
Executivo 

Proposta da 
Câmara Alterações 

 
Acre ................................. 

 
253.973.600 

 
256.473.600 

 
+ 2.500.000 

Amapá.............................. 240.445.200 242.645.200 + 2.200.000 
Rondônia.......................... 219.028.600 223.528.600 + 4.500.000 
Rio Branco ...................... 
 

158.610.640 159.230.640 + 6.620.000 

 
TOTAIS ........................... 
 

 
472.058.040  

 
881.878.040 

 
+ 9.820.000 

 
VIII –Outros órgãos 

 
Para os demais órgãos que compõem o Ministério em aprêço, propôs o Poder Executivo para 1959, o 

total de Cr$ 142.600.380,00, montante êsse que sofreu, na Câmara dos Deputados, apenas a redução de 
Cr$ 2.000.000,00, relativamente à Agência Nacional, conforme se verifica pelo quadro abaixo: 
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Órgãos Proposta do 
Executivo 

Proposta da 
Câmara Alterações 

 
Gabinete do Ministro ....... 5.358.200 5.358.200 – 
Conselho Nacional do 
Trânsito ........................... 615.900 615.900 – 
Seção de Segurança 
Nacional .......................... 779.630 779.630 – 
Agência Nacional ............ 66.340.920 64.340.920 - 2.000.000 
Arquivo Nacional ............. 7.957.000 7.957.000 – 
Depósito Público do 
Distrito Federal ................ 2.301.600 2.301.600 – 
Serviço de 
Documentação ................ 8.223.600 8.223.600 – 
Serviço de Estatística 
Demográfica, Moral e 
Política ............................ 13.607.520 13.607.520 – 
Consultoria Geral da 
República ........................ 1.736.000 1.736.000 – 
Departamento do Interior 
e da Justiça ..................... 
 23.663.340 23.663.340 – 
 
       Totais ....................... 
 

 
142.600.380 

 
140.600.380 

 
2.000.000 

 
IX – Auxílios e Subvenções 

 
No tocante a Auxílios, consignou a proposta do Poder Executivo o montante de Cr$ 148.600.000,00, 

destinados a instituições que, em virtude de lei, convênio, tratado ou decreto, devam receber ajuda 
financeira da União – nos têrmos da Lei 1.493, de 13 de dezembro de 1951. 

Essa importância foi mantida pela Câmara dos Deputados. 
Quanto às subvenções, o quadro abaixo indica os quantitativos incluídos pela proposta do Poder 

Executivo, os fixados pela Câmara dos Deputados e as alterações resultantes: 
 

Subvenções Proposta do 
Executivo 

Proposta da 
Câmara Alterações 

 
Ordinárias ....................... 

 
26.480.000 

 
142.673.853 

 
+ 116.193.853 

Extraordinárias................. 
 

105.920.000 28.404.000 – 77.516.000 

 
TOTAIS ........................... 
 

 
132.400.000 I 

 
171.077.953 I 

 
+ 38.677.853 
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Levou a efeito a Câmara, assim, a majoração 
de Cr$ 116.193.853,00 no montante das Subvenções 
Ordinárias e a redução de Cruzeiros 77.516.000,00 
no das Subvenções Extraordinárias. 

Outrossim, incluiu a Câmara dos Deputados, na 
parte de "Encargos Gerais" da Divisão de Orçamento 
do Departamento de Administração, como "Serviços 
de Assistência Social para fins de assistência a 
menores desamparados, nas diversas unidades da 
Federação, o quantitativo de Cr$ 130.800.000,00. 

Essa inclusão melhor ficaria nos "Encargos 
Gerais" do Serviço de Assistência a Menores, 
porquanto, conforme já foi dito linhas atrás, é aquêle 
Serviço no Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores, o órgão centralizador de tôdas as 
atividades relativas a assistência a menores. 

Diante do exposto, sugerimos a aprovação do 
projeto de orçamento do Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores, para 1959, com as emendas 
que o acompanham. 

Nessas condições, a Comissão opina 
favoràvelmente ao projeto em aprêço, bem como às 
Emendas de ns. 1 a 211, apresentando as de 
números 212-C a 331-C. 

Sala das Comissões, em de novembro de 1958. – 
Carlos Lindenberg, Presidente e Relator. – Lino de 
Mattos. – Francisco Gallotti. – Ary Vianna – Júlio Leite. – 
Daniel Krieger. – Novaes Filho. – Juracy Magalhães. – 
Othon Mäder. – Gaspar Velloso. – Lameira Bittencourt. 

As Emendas ns. 1 a 211 e 212-C a 331-C a 
que se refere o Parecer nº 517, serão publicadas em 
suplemento. 

O SR. PRESIDENTE: – A Comissão opinou 
favoràvelmente às Emendas de nº 1 a 211, perante 
ela oferecidas, e apresentou as de ns. 212-C e 331-C. 

Em discussão o anexo com as emendas. 
(Pausa). 

Não havendo quem queira usar da palavra, 
declaro encerrada a discussão. 

Em votação as emendas com parecer 
favorável. 

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

Estão aprovadas. 
São as seguintes as emendas aprovadas: 
Emendas ns. 1 a 211 e 212-C a 331-C 

(publicadas em suplemento) constantes do Parecer 
nº 517. 

O SR.PRESIDENTE: – Em votação o anexo 
assim emendado. 

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

Está aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Finanças para 

Redação Final. 
Votação, em discussão única, do projeto  

de Lei da Câmara n º 119, de 1958, que autoriza  
o Poder Executivo a abrir pelo Ministério da 
Fazenda, o Crédito especial de Cruzeiros 
2.000.000,00, para auxiliar a realização das 
Exposições Agropecuária e dos Cafés-Finos, na 
cidade de Três Pontas, no Estado de Minas Gerais, 
tendo Pareceres, sob ns. 342 e 493, de 1958, da 
Comissão de Finanças, favoráveis ao projeto e à 
emenda de Plenário (substitutivo), com a subemenda 
que oferece. 

O SR. PRESIDENTE: – Tendo a Comissão  
de Finanças oferecido subemenda à Emenda  
nº 1, de Plenário, deve ser aberta, dê acôrdo  
com o § 1º do artigo 114 do 
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Regimento Interno, a discussão sôbre a emenda com 
a subemenda. 

Em discussão. (Pausa). 
Não havendo quem queira usar da palavra, 

declaro encerrada a discussão. 
Em votação a emenda com ressalva da 

subemenda. 
Os Senhores Senadores que a aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. 
Fica prejudicado o projeto. 
É a seguinte a emenda aprovada: 
 

EMENDA Nº 1 
 
Substitua-se o projeto pelo seguinte: 
Autorizo o Poder Executivo a abrir pelo 

Ministério da Fazenda, créditos especiais no total de 
Cruzeiros 5.000.000,00 para auxiliar a realização das 
Exposições Agro-pecuárias e dos Cafés-Finos em 
Três Pontas, Minas Gerais e o II Festival da Banana, 
em Itanhaem São Paulo. 

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir, 
pelo Ministério da Fazenda, os seguintes créditos 
especiais: 

1º de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões  
de cruzeiros) para auxiliar as despesas de 
realizações das Exposições Agropecuárias e  
dos Cafés Finos na Cidade de Três Pontas, 
Estado de Minas Gerais, como partes  
integrantes das comemorações do I Centenário 
da criação do município, ocorrido em 3 de julho 
de 1857. 

2º de Cr$ 3.000.000,00 (três milhões  
de cruzeiros) como auxílio à realização do  
II Festival Nacional da Banana, em agôsto  
de 1959, na cidade Itanhaem, Estado de São 
Paulo. 

Art. 2º – Os auxílios de que trata o artigo 
anterior serão entregues: 

a) o do item 2º, ao Prefeito Municipal de 
Itanhaem; 

Parágrafo único. Da aplicação dêsses auxílios, 
os referidos Prefeitos prestarão contas, na forma da 
legislação vigente. 

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

É a seguinte a subemenda aprovada: 
 

SUBEMENDA 
 
Ao art. 1º, § 2º. Onde se diz: Cr$ 3.000.000,00, 

diga-se Cruzeiros 1.500.000,00. 
É o seguinte o projeto prejudicado: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 119, DE 1958 

 
(Nº 2.205-B, de 1956, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$ 
2.000.000,00, para auxiliar a realização das 
Exposições Agropecuária e dos Cafés-Finos, na 
cidade de Três Pontas, no Estado de Minas Gerais. 

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

pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$ 
2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros) para 
auxiliar às despesas com a realização das 
Exposições Agropecuárias e dos Cafés, Finos, na 
cidade de Três Pontas, no Estado de Minas Gerais, 
as quais fazem parte do programa das 
comemorações do I Centenário da criação do 
Município, ocorrida em 3 de julho de 1857. 
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Art. 2º O auxílio de que trata o artigo anterior 
será entregue ao Prefeito Municipal da cidade de 
Três Pontas, com a necessária antecedência, sendo 
ulteriormente objeto da competente prestação de 
contas, na forma da lei. 

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

O SR. PRESIDENTE: – A matéria vai à 
Comissão de Redação, para Redação Final. 

Esgotada a matéria da Ordem do Dia. 
Não há orador inscrito. 
Convoco os Senhores Senadores para uma 

sessão extraordinária, amanhã, às 10 horas. 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 

sessão. Designo para a próxima a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 
1 – Discussão única do Projeto de  

Lei da Câmara nº 143, de 1958, 
 

que estima a Receita e fixa a Despesa da União para 
o exercício financeiro de 1959 – Anexo nº 4 – Poder 
Executivo – Subanexo 4.06 – Comissão do Vale do 
São Francisco (incluído em Ordem do Dia nos 
têrmos do art. 91, letra b do Regimento Interno), 
tendo parecer sob número 515-58, da Comissão de 
Finanças, favorável ao subanexo e às Emendas ns. 
1 a 76. 

2 – Discussão única do Projeto de  
Lei da Câmara n º 153, de 1958, que abre  
ao Congresso Nacional o crédito suplementar  
de Cr$ 4.200.000,00, em reforço do Orçamento 
vigente (incluído em Ordem do Dia em virtude  
de dispensa de interstício concedida na  
sessão anterior, a requerimento do Sr. Senador 
Domingos Vellasco, tendo Parecer Favorável,  
sob nº 514, de 1958, da Comissão de  
Finanças. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 22 horas. 

 



164ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 25 DE NOVEMBRO DE 1958 
 

EXTRAORDINÁRIA 
 

PRESIDÊNCIA DO SENHOR VICTORINO FREIRE 
 

Às 10 horas, acham-se presentes os Senhores 
Senadores: 

Vivaldo Lima. 
Mourão Vieira. 
Prisco dos Santos. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Waldemar Santos. 
Mathias Olympio. 
Leônidas Mello. 
Onofre Gomes. 
Parsifal Barroso. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
Argemiro de Figueiredo. 
Apolônio Salles. 
Novaes Filho. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Juracy Magalhães. 
Lima Teixeira. 
Carlos Lindenberg. 
Ary Vianna. 
Moreira Filho. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Alencastro Guimarães. 
Caiado de Castro. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Lino de Mattos. 
Domingos Vellasco. 

Coimbra Bueno. 

Pedro Ludovico. 

Mário Motta. 

João Villasbôas. 

Filinto Müller. 

Othon Mäder. 

Gaspar Velloso. 

Gomes de Oliveira. 

Francisco Gallotti. 

Saulo Ramos. 

Daniel Krieger. 

Mem de Sá. – (51). 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 
acusa o comparecimento de 51 Senhores 
Senadores. 

Havendo número legal, está aberta a sessão. 

Vai ser lida a Ata. 

O SR. PRESIDENTE: – Não há sôbre a mesa, 
Expediente para leitura. 

Tem a palavra o nobre Senador Lino de 
Mattos, orador inscrito. 

O SR. LINO DE MATTOS (lê o seguinte 
discurso): – Senhor Presidente, não acredito  
no resultado prático de noventa por cento das 
emendas que ofereci ao Orçamento da União para 
1959. 

Embora aprovadas pelo Senado, não dispõe a 
Câmara dos Deputados de tempo material para 
conhecê-las. 

Repete-se ao que assisto há quatro anos: a 
Câmara dos Deputados remete ao Senado os 
anexos orçamentários às vésperas de findar o 
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prazo constitucional para a sua aprovação; como 
conseqüência fica, ao final, a própria Câmara dos 
Deputados sem outra solução que não seja a 
rejeição "in limine" da maioria absoluta das emendas 
dos Senadores. 

Estou no Senado há quatro anos e, há quatro 
anos, se repete êsse círculo vicioso. 

Apesar de saber dêsse destino inexorável,  
não me furtei à obrigação de atender às solicitações 
que me foram encaminhadas e que me  
pareceram merecedoras de considerações e  
apoio. 

Relaciono, mais adiante, cada  
uma das instituições favorecidas  
pelas emendas de minha autoria. 
 

É a maneira pela qual os interessados poderão 
tomar conhecimento direto e pessoal de que os seus 
pedidos foram atendidos. Ao contrário do que 
costumam fazer alguns parlamentares, não 
telegrafarei aos interessados para dizer-lhes que 
determinada verba foi conseguida por mim. As 
instituições contempladas com auxílios, resolvi não 
dar êsse trabalho ao telégrafo. 

Recorro ao Diário do Congresso, mesmo 
porque, com essa providência, facilito a 
compreensão dos que queiram fiscalizar-me na 
minha ação em prol dos interêsses do povo de São 
Paulo. 

A relação das emendas de minha autoria é a 
seguinte: 

 
 

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA 
  Cr$ 

1. Obras no Centro Técnico de Aeronáutica e Aeroporto de São José dos Campos ... 85.000.000,00 
2. Centro Técnico de Aeronáutica para remuneração de técnicos e professôres ......... 155.000.000,00 
3. Aeroportos de estâncias hidrominerais ..................................................................... 10.000.000,00 
4. Fundação Santos Dumont – São Paulo .................................................................... 20.000.000,00 

 Conclusão de obras nos seguintes aeroportos:  
5. Bauru ......................................................................................................................... 10.000.000,00 
6. Ourinhos .................................................................................................................... 8.000.000,00 
7. Lins ............................................................................................................................ 8.000.000,00 
8. Marília ........................................................................................................................ 9.000.000,00 
9. Catanduva ................................................................................................................. 9.000.000,00 

10. Lindóia ....................................................................................................................... 10.000.000,00 
11. Franca ....................................................................................................................... 9.000.000,00 
12. Barretos...................................................................................................................... 10.000.000,00 

 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 

  Cr$ 
1. Associação Rural de Mogi das Cruzes ...................................................................... 100.000,00 
2. Associação Rural de Franco da Rocha – São Paulo ................................................ 100.000,00 
3. Instituto Agronômico da Secretaria de Agricultura em Campinas.............................. 32.000.000.00 
4. Construção da rêde elétrica de Guarujá .................................................................... 5.000.000,00 
5. Aprendizado Agrícola Cel. José Vicente em Lorena.................................................. 500.000,00 
6. Escola Salesiana São José – Campinas.................................................................... 500.000,00 
7. Aprendizado Agro-Industrial do Instituto Nossa Senhora Auxiliadora de Araras ...... 300.000,00 
8. Escola Agro-Artesanal S. Pascoal – Campinas......................................................... 2.000.000.00 
9. Aprendizado Agrícola Cel. Horta em Lavrinhas......................................................... 500.000,00 

10. Pesquisas Zootécnica e Agrostológica no Estado de São Paulo .............................. 5.000.000,00 
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 Cr$ 
11. Tecnologia de produtos de origem animal no Estado de São Paulo..................  2.000.000,00 
12. Serviços de Caça, e Pesca no Estado de São Paulo.........................................  5.000.000,00 
13. Defesa Sanitária Animal etc. no Estado de São Paulo......................................  2.000.000,00 
14. Desenvolvimento da Sericicultura no Estado de São Paulo..............................  3.000.000,00 
15. Desenvolvimento dos estudos e trabalhos faunísticos no Estado de São 

Paulo................................................................................................................... 
 

3.000.000,00 
16. Desenvolvimento das pesquisas Zootécnicas e agrostológicas em São Paulo 

e outros Estados................................................................................................. 
 

15.000.000,00 
17. Associação Paulista de Criadores de Bovinos...................................................  1.000.000,00 
18. Instituto de Botânica de São Paulo....................................................................  18.000.000,00 
19. Serviço de Águas de Cachoeira Paulista...........................................................  14.000.000,00 
20. Escola Prática de Agricultura de Jacareí............................................................  3.000.000 00 
21. Escola Prática de Agricultura de São Manoel....................................................  3.000.000,00 
22. Escola Prática de Agricultura de Presidente Prudente.......................................  4.000.000,00 
23. Escola Prática de Agricultura de Piraçununga...................................................  5.000.000,00 
24. Escola Prática de Agricultura de Jaboticabal.....................................................  6.000.000.00 
25. Escola Agrotécnica de Pinhal.............................................................................  4.000.000,00 
26. Escola Prática de Horticultura – Jundiaí.............................................................  3.000.000,00 
27. Instalação da Escola de Tratoristas em Jaboticabal..........................................  5.000.000,00 
28. Assistência técnica à cafeicultura no Estado de São Paulo...............................  20.000.000,00 
29. Serviço de conservação do solo, fomento e extensão agrícola no Vale do 

Paraíba............................................................................................................... 
 

7.500.000,00 
30. Instalação do Entreposto de Pesca em Santos..................................................  10.000.000,00 
31. Conclusão das obras do Entreposto de Pesca em Santos................................  10.000.000,00 
32. Fazenda Experimental de Criação em São Carlos............................................  2.000.000 00 
33. Colônia de Pescadores "José Bonifácio" – Santos............................................  1.000.000,00 
34. Colônia de Pescadores "Tiradentes" – Santos...................................................  850.000,00 
35. Colônia de Pescadores "Júlio Conceição" – Ilha Bela........................................  1.800.000,00 
36. Colônia de Pescadores "José Anchieta" – Itanhaem.........................................  400.000,00 
37. Colônia de Pescadores "Santo Amaro" – Santo Amaro.....................................  1.100.000,00 
38. Colônia de Pescadores "Floriano Peixoto" – Vicente Carvalho..........................  500.000,00 
39. Colônia de Pescadores "Júlio Conceição" – Itanhaem.......................................  300.000,00 
40. Colônia de Pescadores "Floriano Peixoto" – Vicente Carvalho..........................  1.320.000,00 
41. Colônia de Pescadores em São Vicente............................................................  1.500.000,00 
42. Colônia de Pescadores "Veiga Miranda" – Iguape.............................................  1.700.000,00 
43. Colônia de Pescadores "Benjamin Constante" – Caraguatatuba.......................  1.200.000,00 
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 Cr$ 
44. Colônia de Pescadores "Bandeirantes" – Cananéia...........................................  1.000.000,00 
45. Colônia de Pescadores "Ministro Fernando Costa" – Ubatuba..........................  500.000,00 
46. Colônia de Pescadores "Emílio Veroli" – Pindamonhangaba.............................  150.000,00 
47. Colônia de Pescadores "Almirante Sílvio Noronha" – Registro..........................   
48. Colônia de Pescadores "Almirante Tamandaré" – São Sebastião.....................  3.200.000,00 
49. Colônia de Pescadores "Lucas Nogueira Garcez" – Serrano.............................  50.000,00 
50. Colônia de Pescadores "Monteiro Lobato" – Taubaté........................................  50.000,00 
51. Colônia de Pescadores "São Pedro" – Guaratinguetá........................................  50.000,00 
52. Colônia de Pescadores "Laurentino Marcondes"................................................  50.000,00 
53. Colônia de Pescadores "29 de Julho" – São José dos Campos.........................  50.000,00 
54. Federação dos Pescadores do Estado de São Paulo – Santos.........................  5.000.000,00 
55. Desenvolvimento da produção do Vale do Paraíba............................................  2.000.000,00 
56. Instituto Geográfico e Geológico do Estado de São Paulo.................................  5.000.000,00 
57. Estação de Ecologia na cidade de S. Roque......................................................  1.000.000,00 
58. Estação Experimental de Ecologia em Barretos.................................................  2.500.000,00 
59. Combate à praga na região entre os Rios Paranapanema e Tietê....................  5.000.000,00 
60. Departamento de Imigração e Colonização – Estado de São Paulo..................  5.000.000,00 
61. Reflorestamento Estância Hidromineral de Ibirá................................................  2.000.000,00 
62. Escola Agrícola da Universidade Católica de Campinas....................................  2.000.000,00 
63. Associação Rural de Franco da Rocha..............................................................  200.000,00 
64. Ligação da Rêde Elétrica da Estação de Canguera à cidade de Ibiuma – S. 

Roque.................................................................................................................. 
 

2.000.000,00 
65. Extensão da Rêde Elétrica aos bairros agrícolas – S. Roque............................  5.000.000,00 
66. Extensão da Rêde Elétrica ao bairro agrícola de Portão – Cotia.......................  1.000.000,00 
67. Instituto Oceanográfico de São Paulo................................................................  25.000.000,00 
68. Construção das barragens Jaguari – Buquira, para regularização do Rio 

Paraíba................................................................................................................ 
 

100.000.000,00 
69. Aproveitamento do Salto do Urubupungá...........................................................  200.000.000,00 
70. Instituto Regional de Meteorologia de São Paulo...............................................  10.000.000,00 
71. Instalação de Patrulha Agrícola mecanizada – Lindóia......................................  6.000.000.00 
72. Usina Hidrelétrica de Barra Bonita......................................................................  50.000.000.00 
73. Construção da Usina de Urubupungá.................................................................  200.000.000,00 
74. Escola Superior de Agricultura Piracicaba..........................................................  5.000.000,00 
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 Cr$ 
75. Instituto oceanográfico de São Paulo............................................................  2.000.000,00 
76. Reconstrução do Estádio Alfredo Castilho – Bauru.......................................  15.000.000,00 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

 
1. Liceu Coração de Jesus – S. Paulo...............................................................  50.000,00 
2. Associação dos Geógrafos Brasileiros – Seção Regional de S. Paulo.........  200.000,00 
3. Bandeira Paulista de Alfabetização – S. Paulo (verba anual).......................  700.000,00 
4. Dispensário Santo Antônio – Itapira – (verba anual).....................................  200.000,00 
5. Sociedade Bemaventurada Imelda – Santa Cruz do Rio Pardo....................  200.000,00 
6. Educandário Eliana – S. Paulo......................................................................  100.000,00 
7. Escola de Auxiliar de Enfermagem Maria Pia Matarazzo – S. Paulo............  200.000,00 
8. Escola Primária Anexa ao Ginásio Castro Alves – S. Paulo.........................  600.000,00 
9. Escola Técnica de Comércio de S. Paulo – S. Paulo....................................  1.000.000,00 

10. Escola Técnica de Comércio Gertrudes Pio Alvim – Atibaia.........................  150.000,00 
11. Clube Atlético Paulistano de S. Roque..........................................................  250.000,00 
12. Escola Normal Rural de Piracicaba...............................................................  10.000.000,00 
13. Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo........................................  10.000.000,00 
14. Museu de Arte de S. Paulo............................................................................  5.000.000,00 
15. Faculdade Municipal de Ciências Econômicas de Santo André...................  3.000.000,00 
16. Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 

Universidade de S. Paulo.............................................................................. 
  

20.000.000,00 
17. Museu de Arte Moderna – S. Paulo...............................................................  15.000.000,00 
18. Secretaria do Trabalho, Indústria e Comércio do Estado de S. Paulo 

destinada à divulgação do método de treinamento de supervisores............. 
  

1.000.000,00 
19. Escola Paulista de Medicina para salário de mensalistas.............................  18.315.000,00 
20. Escola Paulista de Medicina para vestuários etc..........................................  1.000.000,00 
21. Escola Paulista de Medicina para utensílios de copa, dormitório etc............  500.000,00 
22. Escola Paulista de Medicina para o Hospital São Paulo..............................  4.000.000,00 
23. Escola Paulista de Medicina para Reaparelhamento....................................  2.270.000,00 
24. Museu Histórico de Itatiba.............................................................................  1.000.000,00 
25. Instituto Santa úrsula – Santo Amaro – São Paulo.......................................  200.000,00 
26. Sociedade de São Vicente de Paulo – Cachoeira Paulista...........................  200.000,00 

 



– 1194 – 
 

 Cr$ 
27. Associação Brasileira dos Municípios para o V Congresso Nacional a ser 

realizado em Recife – Pernambuco.................................................................... 
 

12.000.000,00 
28. Associação dos Técnicos Industriais do Estado de S. Paulo – São Paulo.........  800.000,00 
29. Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – Piracicaba.............................  300.000,00 
30. Associação Cívica Feminina – S. Paulo..............................................................  200.000,00 
31. Externato Santos Anjos.......................................................................................  200.000,00 
32. Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 

Universidade de S. Paulo, para ampliação de suas instalações......................... 
 

20.000.000,00 
33. Instituto de Física Teórica de S. Paulo................................................................  5.000.000,00 
34. Associação de Amadores de Astronomia de São Paulo.....................................  1.000.000,00 
35. Universidade Mackenzie, para a Casa do Acadêmico Mackenzista...................  5.000.000,00 
36. Instituto de Pesquisas Sociais da Fundação Escola de Sociologia e Política de 

S. Paulo............................................................................................................... 
 

30.000.000,00 
37. Associação Martinopolense de Esportes Atlético Martinópolis...........................  100.000 00 
38. Esporte Clube Comercial – Pitangueiras.............................................................  100.000,00 
39. Queluz Futebol Clube – Queluz..........................................................................  100.000,00 
40. Cachoeira Futebol Clube – Cachoeira Paulista...................................................  100.000,00 
41. Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie............................................  5.000.000,00 
42. Grupo Escolar Dr. Evangelista Rodrigues – Cachoeira Paulista.........................  300.000,00 
43. Construção de Grupos Escolares em Ibirá, Serra Negra, Santa Bárbara do 

Rio Pardo, Lindóia, São Paulo e Prata................................................................ 
 

5.000.000,00 
44. Colégio Estadual e Escola Normal de Campos de Jordão..................................  500.000,00 
45. Ginásio La Salle – Aparecida do Norte...............................................................  400.000,00 
46. Instituto Oceanográfico de São Paulo.................................................................  3.000.000,00 
47. Divisão de Radiobiologia da Universidade de São Paulo...................................  5.000.000,00 
48. Escola de Enfermeiras Post-Graduada da Pontificia Universidade Católica de 

São Paulo............................................................................................................ 
 

3.400.000,00 
49. Faculdade de Ciências Econômicas de Cruzeiro................................................  3.000.000,00 
50. Associação Pró-Biblioteca e Alfabetização para Cegos – São Paulo.................  200.000 00 
51. Associação das Ex-Alunas do Colégio N. S. de Sion – São Paulo.....................  200.000,00 
52. Sociedade Charbel do Brasil – São Paulo..........................................................  200.000,00 
53. Lar N. S. dos Remédios – São Paulo..................................................................  200.000,00 
54. Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba...........................................................  200.000,00 
55. Sexta Conferência Vicentina S. Benedito – Itapetininga.....................................  200.000 00 
56. Federação dos Círculos Operários do Estado de São Paulo – São Paulo.........  200.000,00 
57. Liga de Assistência Cristo Rei – Araraquara.......................................................  200.000,00 
58. Instituição de Amparo Tucuruvi – São Paulo......................................................  200.000,00 
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59. Sociedade Organizadora de Trabalhos para Cegos – S. Paulo.................................  200.000,00 
60. Associação Recreativa Gomes e Puccini – Jaboticabal.............................................  200.000,00 
61. Novo Albergue Noturno – Jaboticabal........................................................................  200.000,00 
62. Associação Cívica Feminina – São Paulo..................................................................  200.000,00 
63. Associação Espírita Apóstolo Mateus e Lar da Criança Irmã Maria Teresa – São 

Paulo.......................................................................................................................... 
 

200.000,00 
64. Sociedade Beneficente São José – Cruzeiro.............................................................  200.000,00 
65. Instituto de Serviço Social – São Paulo......................................................................  200.000,00 
66. Asilo São Vicente de Paulo – Itapetininga..................................................................  200.000,00 
67. Associação Cisterciense N. S. de Fátima – Ribeirão Vermelho do Sul.....................  200.000,00 
68. Associação Beneficente dos Ferroviários, Aposentados – Campinas........................  200.000,00 
69. Casa São José Missionárias – Campos do Jordão....................................................  200.000,00 
70. Lar de Jesus, Amélia Boudet, para crianças desamparadas do Centro de Estudos 

Psíquicos Allan Kardec – Socorro.............................................................................. 
 

200.000,00 
71. Sociedade Amigos dos Pobres – S. Paulo.................................................................  200.000,00 
72. Meninópolis – São Paulo............................................................................................  200.000,00 
73. Educandário N. S. do Amparo – Amparo...................................................................  200.000,00 
74. Ginásio Diocesano Santo Antônio – Assis.................................................................  200.000,00 
75. F.A.S.E. – Fundação de Assistência Social Espírita – S. Paulo................................  200.000,00 
76. Instituto N. S Auxiliadora – Araras..............................................................................  200.000,00 
77. Caixa Escolar do Grupo Escolar de Pitangueiras......................................................  200.000,00 
78. Lar Escola Imaculada Conceição – Descalvado........................................................  200.000,00 
79. Serviço de Assistência ao Menor e da Associação Escoteira Biriguiense, de 

Birigui.......................................................................................................................... 
 

200.000,00 
80. Grupo da Fraternidade Carmem Cinira – Cruzeiro.....................................................  200.000,00 
81. Cruzada Pró-Infância – São Paulo.............................................................................  200.000,00 
82. Centro Acadêmico Armando de Salles oliveira, da Escola de Engenharia de São 

Carlos – São Carlos.................................................................................................... 
 

200.000,00 
83. Sociedade de S. Vicente de Paulo – Jaboticabal.......................................................  200.000,00 
84. Faculdade de Serviço Social de Campinas, da Universidade Católica de 

Campinas.................................................................................................................... 
 

200.000,00 
85. Associação Campineira dos Funcionários Públicos – Campinas...............................  200.000,00 
86. Biblioteca Operária de Sorocaba................................................................................  200.000 00 
87. Sociedade de Cultura Psíquica Dr. Mário dos Santos – Sorocaba............................  200.000,00 
88. Centro Social São José – Araçatuba..........................................................................  200.000,00 
89. Centro de Aperfeiçoamento Religioso, Pedagógico e Agrícola – Campinas.............  200.000,00 
90. Grêmio Dramático "Alexandre Toledo" – Cruzeiro.....................................................  200.000.00 
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91. Fábrica da Igreja Matriz N. S. das Graças – Santo André...................................  200.000,00 
92. Greumpa – Associação Evangélica Beneficente Esportiva Greumpa – Assis.....  200.000,00 
93. Instituto N. S. de Fátima das Irmãs Franciscanas Alcantarinas – Pompéia.........  200.000,00 
94. Sociedade de Estudos "João Batista" – São João da Boa Vista..........................  200.000,00 
95. Escola de Enfermagem de Santos – Santos........................................................  200.000,00 
96. Lions Clube – São José dos Campos..................................................................  200.000,00 
97. Ginásio e Escola Normal N. S. Auxiliadora – Ribeirão Prêto...............................  200.000,00 
98. Grupo Escoteiro de Itapira – Itapira......................................................................  200.000,00 
99. Lar da Irmã Celeste – São Paulo.........................................................................  200.000,00 

100. Construção de Um Templo Católico na Vila Paulo Romeu – Guarantã...............  200.000,00 
101. Grupo Escolar de Guarantã..................................................................................  200.000,00 
102. Legião Brasileira de Assistência – Guarantã........................................................  200.000,00 
103. Mosteiro Cisterciense de Santa Cruz – Itaporanga..............................................  200.000,00 
104. Instituto de Amparo Jardim de Infância Beneficente Tucurivi – São Paulo..........  200.000,00 
105. Associação Paulista de Ciências e Letras Monteiro Lobato – São Paulo............  200.000,00 
106. Instituição Maria Imaculada – São Paulo.............................................................  200.000,00 
107. Sociedade Franciscana de Assistência e Educação – São Paulo.......................  200.000,00 
108. Colégio Diocesano de São Carlos........................................................................  200.000,00 
109. Sociedade Vicentina de Cunha – Cunha..............................................................  200.000,00 
110. Asilo Antônio de Pádua – Cachoeira Paulista......................................................  200.000,00 
111. Irmandade de Misericórdia de Taubaté................................................................  5.000.000,00 
112. Consórcio Intermunicipal da Alta Araraquarense Para Assistência a Menores...  2.000.000,00 
113. Sociedade Amigos da Penha – São Paulo...........................................................  200.000,00 
114. Sociedade Jundiaiense de Cultura Artística Jundiaí............................................  200.000,00 
116. Grêmio Juvenil do Bairro do Jaçanã – São Paulo................................................  200.000,00 
116. Centro de Assistência Social Santa Teresinha – São Paulo................................  200.000,00 
117. Escolas Agrupadas Santa Teresinha – Jaçanã – São Paulo...............................  200.000,00 
118. Cursos Populares São José da Paróquia Santa Teresinha – S. Paulo................  200.000,00 
119. Cruzada de Recuperação Nacional – Taubaté....................................................  200.000,00 
120. Instituto Casa dos Velhos – Tupã........................................................................  200.000,00 
121. Sociedade Beneficente Cristã – Bauru.................................................................  200.000,00 
122. Sociedade Cultural Mirassolense – Mirassol........................................................  200.000,00 
123. Instituição Vera Cruz Avaré – Avaré....................................................................  200.000,00 
124. Instituto de Formação Doméstica e Social Campineiro – Campinas...................  200.000,00 
125. Obra do Berço Menino Jesus – Piracicaba..........................................................  200.000,00 
126. Dispensário dos Pobres – Piracicaba..................................................................  200.000,00 
127. Roupeiro de Santa Rita – Piracicaba...................................................................  200.000,00 
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128. Asilo de Mendicidade S. Vicente de Paulo Chavantes (verba anual)..................  100.000,00 
129. Asilo S. Vicente de Paulo – Monte Azul Paulista (verba anual)...........................  120.000,00 
130. Asilo S. Vicente de Paulo – Itapira (verba anual).................................................  236.900,00 
140. Associação de Assistência à Criança Defeituosa – S. Paulo (verba anual)........  526.900,00 

 
Observação – Nas verbas anuais de algumas instituições relacionadas acima, estão incluídas 

quantias de verbas vindas do Orçamento anterior, mas cujas emendas, em grande parte, foram de minha 
iniciativa. 

 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES 

 
 Cr$ 

1. Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.........................................  500.000,00 
2. Centro Espírita Padre Zabeu "Rio Infância Caritas" – S. Paulo.............................  600.000,00 
3. Associação Espírita "Dr. Adolpho Bezerra de Menezes" Abrigo de Velhice 

Desamparada – S. Paulo....................................................................................... 
 

100.000,00 
4. Associação Beneficente Fraterno Auxílio Cristão de Bom Jesus – S. Paulo.........  100.000,00 
5. Centro Espírita "Maria Emília de Almeida" – São Paulo........................................  100.000,00 
6. Lar "Amália Franco" – S. Manoel...........................................................................  100.000,00 
7. Associação dos Repórteres Fotográficos do Estado de São Paulo.......................  100.000,00 
8. Casa de Nossa Senhora do Brasil – S. Paulo (verba anual).................................  615.900,00 
9. Casa da Criança de Itapira (verba anual)..............................................................  240.000,00 

10. Sociedade S. Vicente de Paulo – Monte Azul Paulista (verba anual)....................  100.000,00 
11. Cruzada Social de Vila Madalena – S. Paulo (verba anual)..................................  50.000,00 
12. Exército da Salvação – Divisão de S. Paulo (verba anual)....................................  100.000,00 

 
Observação – Nas verbas anuais de algumas instituições relacionadas acima, foram incluídas 

quantias de verbas vindas do Orçamento anterior, mas cujas emendas, em grande parte, foram de minha 
iniciativa. 

 
MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

 
 Cr$ 

1. Prefeitura de S. Roque para o Pôsto de Puericultura da Escola Mista da Capela 
Grande................................................................................................................... 

 
750.000,00 

2. Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo............................................  225.000,00 
3. Sindicato dos Jornalistas Profissionais de São Paulo...........................................  15.000.000,00 
 



– 1198 – 
 

 Cr$ 
4. Serviço de colocação de trabalhador na Secretaria de Trabalho, Indústria e 

Comércio de São Paulo...................................................................................... 
 

5.000.000,00 
5. Central Sindical de São Paulo para início do prédio próprio..............................  25.000.000,00 

 
MINISTÉRIO DA SAÚDE 

 
 Cr$ 

1. Sociedade de Beneficência de Piraju (Hospital de Misericórdia) ......................  1.500.000,00 
2. Santa Casa de Misericórdia de Guaratá............................................................  200.000,00 
3. Santa Casa. de Misericórdia de Tambaú...........................................................  200.000,00 
4. União Social Camiliana – Santos.......................................................................  200.000,00 
5. Santa Casa de Misericórdia de Agual................................................................  500.000,00 
6. Santa Casa de Misericórdia de Presidente Alves..............................................  100.000,00 
7. Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (p/ combate à tuberculose e 

lepra). 
 

200.000,00 
8. Santa Casa de Misericórdia de Queluz (p/ combate à tuberculose e lepra.......  100.000,00 
9. Santa Casa de Misericórdia de Chavantes – subvenção anual.........................  200.000,00 

10. Hospital Regional do Vale do Paraíba para construção de prédio....................  50.000.000,00 
11. Laboratório de Pesquisas Bioquímicas – São Paulo.........................................  20.000.000,00 
12. Instituto Butantã de São Paulo...........................................................................  50.000.000.00 
13. Instituto Adolpho Lutz – São Paulo....................................................................  35.000.000,00 
14. Hospital das Clínicas de São Paulo...................................................................  20.000.000,00 
15. Associação Paulista de Combate ao Câncer – São Paulo................................  5.000.000,00 
16. Hospital Central do Câncer – São Paulo...........................................................  5.000.000,00 
17. Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho – Instituto de Rádium – São Paulo...........  5.000.000,00 
18. Instituto de Cardiologia de São Paulo................................................................  50.000.000,00 
19. Serviço de Eletro-Cardiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo.......................................................................................................... 
 

5.000.000,00 
20. Sanatório Jesus – Cruzeiro................................................................................  1.000.000,00 
21. Santa Casa de Misericórdia de Leme................................................................  2.000.000,00 
22. Associação Paulista de Assistência à Criança Cardíaca...................................  10.000.000,00 
23. Centro de Cirurgia Experimental Cardíaca e Vascular......................................  10.000.000,00 
24. Instituto de Moléstias do Aparelho Digestivo e de Nutrição – São Paulo..........  5.000.000.00 
25. Amparo Maternal – São Paulo...........................................................................  1.000.000,00 
26. Aparelhamento do Balneário de Serra Negra....................................................  5.000.000,00 
27. Aparelhamento e Obras de melhoramento da Estância de Santa Bárbara do 

Rio Pardo........................................................................................................... 
 

15.000.000,00 
28. Conclusão do novo Balneário de Aguas de Lindóia..........................................  13.500.000,00 
29. Desapropriação e execução do Plano Diretor de Águas de São Pedra............  2.000.000,00 
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30. Desapropriação e execução do Plano Diretor da Estância de Águas da Prata...  6.000.000,00 
31. Despesas com abastecimento de água e esgôto nas cidades de Ibirá, Serra 

Negra, Santa Bárbara do Rio Pardo, Lindóia, São Pedro e Prata....................... 
 

10.000.000,00 
32. Hospital Regional de Cachoeira Paulista (para construção)................................  5.000.000,00 
33. Santa Casa de Misericórdia de Araraquara.........................................................  3.000.000,00 
34. Hospital e Maternidade N. S. d'Ajuda – Caçapava...............................................  5.000.000,00 
35. Santa Casa de Misericórdia – Itapeva..................................................................  1.500.000,00 
36. Hospital e Maternidade Santa Isabel – Jaboticabal.............................................  200.000,00 
37. Maternidade Casa da Mãe Pobre – Rio de Janeiro.............................................  200.000,00 
38. Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância de Valinhos.  200.000,00 
39. Hospital de Caridade de Paraguaçu Paulista.......................................................  200.000.00 
40. Liga Bauruense de Proteção ao Tuberculoso Pobre – Bauru..............................  200.000,00 
41. Maternidade ele Campinas...................................................................................  200.000,00 
42. Ambulatório Médico Dentário Santa Teresinha – São Paulo...............................  200.000,00 
43. Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância de Guarantã  200.000,00 
44. Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância de Mirassol..  200.000,00 
45. Sanatório Américo Bairral – Ítapira.......................................................................  200.000,00 
46. Hospital Anita Costa, da Santa Casa de Misericórdia de Santo Anastácio..........  1.000.000,00 
47. Exército da Salvação para serviços assistenciais................................................  10.000.000,00 

 
MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

 
 Cr$ 

1. Prosseguimento de obras no trecho Lins-São José do Rio Prêto........................  30.000.000,00 
2. Prosseguimento de obras no trecho S. José do Rio Prêto-Ponte Mendonça 

Lima...................................................................................................................... 
 

15.000.000,00 
3. Prosseguimento de obras no trecho Ponte Mendonça Lima-Canal de São 

Simão.................................................................................................................... 
 

30.000.000,00 
4. Dragagem do Pôrto de São Sebastião – São Paulo............................................  25.000.000,00 
5. Melhoramentos e dragagem do Mar Pequeno e no Canal de Ararapira – São 

Paulo..................................................................................................................... 
 

10.000.000,00 
6. Obras de complementação no Pôrto de Presidente Epitácio...............................  50.000.000,00 
7. Estrada-de-Ferro Sorocabana para cobrir "deficit" de linhas obrigatórias............  2.000.000,00 
8. Estrada-de-Ferro Sorocabana para aquisição de barcos para as obras em rios 

navegáveis............................................................................................................ 
 

50.000.000,00 
9. Estrada-de-Ferro Campos do Jordão para se aparelhar a fim de atender ao 

interêsse turístico.................................................................................................. 
 

30.000.000,00 
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10. Companhia Mogiana de Estradas-de-Ferro para retificação do traçado 

entre Uberlândia e Araguari............................................................................ 
 

100.000.000,00 
11. Estrada-de-Ferro Sorocabana para conclusão do trecho Dourados – 

Teodoro Sampaio........................................................................................... 
 

200.000.000,00 
12. Estrada-de-Ferro Sorocabana para eletrificação do trecho Bernardino de 

Campos – Ourinhos........................................................................................ 
 

50.000.000,00 
13. Companhia Paulista de Estradas-de-Ferro para construção da ponte 

ferroviária sôbre o Rio Grande em Colúmbia................................................. 
 

30.000.000,00 
14. Companhia Mogiana de Estradas-de-Ferro...................................................  300.000.000,00 
15. Desobstrução dos Rios Prêto e Branco em Itanhaem....................................  10.000.000,00 
16. Construção de uma passagem aérea sôbre os leitos ferroviários no 

prolongamento da Avenida Barroso, em Araraquara..................................... 
 

30.000.000,00 
17. Estrada-de-Ferro São Paulo e Minas Gerais (interestadual)..........................  20.000.000,00 
18. Alargamento e reconstrução da "Estrada Imperador" que liga São Roque e 

Itu.................................................................................................................... 
 

1.500.000,00 
19. Dragagem dos canais entre Iguape e Viradouro, rumo a Paranaguá............  10.000.000,00 
20. Tratamento de Esgotos da Capital de S. Paulo..............................................  400.000.000,00 
21. Obras de saneamento nos Rios Quilombo e Piassaguera.............................  10.000.000,00 
22. Ligação Mogi das Cruzes – Rodovia Presidente Dutra..................................  32.000.000,00 
23. Pavimentação Rodovia Ribeirão Prêto – Igarapava.......................................  146.000.000,00 
24. Aquisição de duas embarcações para trafegar entre Santos e Vicente de 

Carvalho.......................................................................................................... 
 

10.000.000,00 
25. Prosseguimento da construção da rêde de esgotos de Vicente de Carvalho  5.000.000,00 
26. Subvenção para navegação costeira entre Paranaguá e Rio de Janeiro, 

com escalas em portos de Paraná, S. Paulo e Rio........................................ 
 

30.000.000,00 
27. Elaboração e execução de plano diretor em regime de cooperação com os 

municípios, de melhoramentos das seguintes estâncias: – Ibirá, Serra 
Negra, Santa Bárbara do Rio Pardo, Lindóia, São Pedro e Prata.................. 

 

10.000.000,00 
28. Construção das barragens do sistema Jaguari – Buquira para 

regularização da vazão do Rio Paraíba.......................................................... 
 

50.000.000,00 
29. Ligação Campos de Jordão – Itajubá.............................................................  30.000.000 00 
30. Ligação Taubaté –  Ubatuba..........................................................................  30.000.000,00 
31. Ligação Guaratinguetá – Parati......................................................................  20.000.000,00 
32. Ligação Cruzeiros – Rodovia Presidente Dutra..............................................  15.000.000.00 
33. Rodovia Piquete – Quilombo - Embaú...........................................................   8.000.000.00 
34. Trêvo de acesso o Guaratinguetá..................................................................  10.000.000100 
35. Para pagamento de serviços no transporte de malas postais, às seguintes 

estradas-de-ferro: .......................................................................................... 
 

 
36. Cia. Mogiana de Estradas-de-Ferro...............................................................  30.600.000,00 
37. Cia. Paulista de Estradas-de-Ferro.................................................................  30.600.000,00 
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38. Estrada-de-Ferro Sorocabana........................................................................................ 30.600.000,00 
39. Estrada-de-Ferro São Paulo – Minas Gerais.................................................................. 600.000,00 
40. Estrada-de-Ferro Araraquara.......................................................................................... 2.400.000,00 
41. Estrada-de-Ferro Campos de Jordão............................................................................. 240.000,00 
42. Melhoramentos no Rio Tíetê, entre Guarulhos e Mogi das Cruzes, permitindo 

navegação fluvial, em convênio com o Dep. de Águas e Energia Elétrica do Gov. do 
Estado de São Paulo...................................................................................................... 20.000.000,00 

43. Convênio com Departamento de Águas e Energia Elétrica de S. Paulo para obras de 
derrocamento e balizamento do Paranapanema no Rio Paraná, possibilitando a 
navegação do Guaira a Urubupunga.............................................................................. 50.000.000,00 

44. Conclusão dos estudos, sondagens e projetos para construção do túnel Santos – 
Guarujá............................................................................................................................ 5.000.000,00 

45. Prosseguimento dos estudos e trabalhos preparatórios para desobstrução da barra 
do Rio Itanhaem.............................................................................................................. 5.000.000,00 

46. Estrada-de-Ferro Araraquara para construção da ponte sôbre o Rio Paraná em Pôrto 
Presidente Vargas........................................................................................................... 30.000.000,00 

47. Complementação de estudo e elaboração de projeto para construção de ramal 
ferroviário da E.F.C.B. até o Pôrto de São Sebastião no Estado de São Paulo............. 20.000.000,00 

48. Auxílio ao plano diretor para construção de piscinas e outros meios de recreação de 
Ibirá – Estado de S. Paulo.............................................................................................. 3.000.000,00 

49. Prosseguimento e conclusão das seguintes obras: de prédio de correios:  
50. Pindamonhangaba.......................................................................................................... 500.000,00 
51. Aparecida do Norte......................................................................................................... 1.000.000,00 
52. Poá.................................................................................................................................. 1.000.000,00 
53. Cordeirópolis................................................................................................................... 1.000.000,00 
54. São Sebastião................................................................................................................. 1.000.000,00 
55. Taquaritinga  1.000.000,00 
56. Itatiba............................................................................................................................... 1.000.000,00 
57. Obras de complementação, aquisição e instalação de equipamentos no Pôrto de 

Presidente Epitácio – S. Paulo........................................................................................ 50.000.000,00 
58. Construção de ponte sôbre o Rio Tietê, no Pôrto Marcos Pereira, em Birigui............... 8.000.000,00 
59. Construção de ponte sôbre o Rio Ribeira, em Eldorado Paulista................................... 8.000.000,00 
60. Construção de ponte sôbre o Rio Paraíba, em São José dos Campos.......................... 8.000.000,00 
61. Construção da Ponte das Aroeiras, ligando Cananéia ao continente............................. 30.000.000,00 
62. Prosseguimento da construção da rodovia Santos – Juquiá.......................................... 45.000.000,00 
63. Construção da ponte sôbre o Rio Mogi-Guaçu, na rodovia JaboticabaI – Barrinha....... 10.000.000,00 
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  Cr$ 
64. Construção da ponte sôbre o canal Casqueiro, na via Anchieta.................................... 37.250.000,00 
65. Construção e melhoramentos da rodovia Guarujá – Itapema........................................ 1.000.000,00 
66. Rodovia Santos – São Sebastião – Ubatuba................................................................. 77.500.000,00 
67. Rodovia Jurupiranga – Cananéia................................................................................... 65.000.000,00 
68. Rodovia Mogi das Cruzes – Litoral (Bertioga)................................................................ 22.500.000,00 
69. Pavimentação da rodovia Bauru – Lins – Araçatuba – Andradina................................. 266.300.000,00 
70. Trecho Canal São Simão – Alto Araguaia e pavimentação de trechos urbanos............ 40.000.000,00 
71. Construção e pavimentação de trechos no Estado de São Paulo (BR–55)................... 225.000.000,00 
72. Construção e pavimentação no trecho Ourinhos – Londrina – Jandaia do Sul (BR–

87)................................................................................................................................... 100.000.000,00 
73. Construção e pavimentação no trecho Pindamonhangaba – Campos de Jordão (BR–

77)................................................................................................................................... 80.000.000,00 
74. Prosseguimento da rodovia de Pôrto Presidente Vargas via Sant'Anna do Parnaíba e 

que se dirige para Cuiabá............................................................................................... 20.000.000,00 
75. Pavimentação do trecho Capão Bonito – Apiaí – Ribeira............................................... 100.000.000,00 
76. Trecho Rio – São Paulo – Itaguaí – Mangaratiba – Angra dos Reis (BR-6).................. 30.000.000,00 
77. Pavimentação do tronco da BR–33 entre Rio Claro – São Carlos – Nova América e 

São José do Rio Prêto.................................................................................................... 113.350.000,00 
78. Desapropriações, construções e pavimentação do primeiro trecho da BR–55 – Via 

Dutra – Via Galvão......................................................................................................... 100.000.000,00 
79. Trecho Matão – Barretos, inclusive pavimentação dos trechos urbanos (BR–56) e 

Colúmbia......................................................................................................................... 150.000.000,00 
80. Ponte sôbre o Rio Paraná em Pôsto 15 de Novembro .................................................. 60.000.000,00 
81. Trecho Nova América – São José do Rio Prêto, inclusive pavimentação dos trechos 

urbanos (BR-33)............................................................................................................. 100.000.000,00 
82. Trecho Rio Claro – São Carlos (pavimentação)............................................................. 20.000.000,00 
83. Ponte sôbre o canal de Casqueiro na Via Anchieta, BR-34........................................... 70.000.000,00 
84. Variante de Sorocaba (pavimentação)........................................................................... 20.000.000,00 
85. José Prestes – Itapetininga............................................................................................ 20.000.000,00 
86. Xavantes – Ourinhos – Assis – Presidente Prudente (pavimentação)........................... 150.000.000,00 
87. Paranapanema – Pirajuí (construção)............................................................................ 50.000.000,00 
88. Ponte sôbre os Rios Taquari, das Posses e Paranapanema......................................... 15.000.000,00 
89. Presidente Prudente – Santo Anastácio – Presidente Epitácio...................................... 50.000.000,00 
90. Ligação Rodoviária de Bananal. ao alto da Serra da Bocaina....................................... 12.000.000,00 
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Finalizo a relação, longa é verdade, das 
minhas emendas, reconhecendo que as mesmas 
oneram, o orçamento da União, em soma apreciável. 

Aos que criticarem, responderei com as 
informações oficiais seguintes: 

– Renda prevista, em 1958, pela União: Cr$ 
130.235.000.000,00 (cento e trinta bilhões e 
duzentos e trinta e cinco milhões de cruzeiros); 

– Contribuição prevista, em 1958, sòmente 
pelo Estado de S. Paulo: Cr$ 54.100.000.000,00 
(cinqüenta e quatro bilhões e cem milhões de 
cruzeiros). 

Os algarismos que representam os bilhões de 
cruzeiros arrecadados em São Paulo dispensam 
comentários para justificar as emendas de minha 
autoria. (Muito bem. Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lida 
comunicação do nobre Senador Caiado de  
Castro. 

É lido o seguinte: 
 

Ofício 
 
Em 25 de novembro de 1958. 
Senhor Presidente: 
Achando-me incompatibilizado para continuar 

a participar dos trabalhos da Comissão de Serviço 
Público Civil, venho declarar a Vossa Excelência que 
renuncio ao lugar que ali ocupava. 

Atenciosas saudações. – Caiado de Castro. 
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa fica inteirada. 
Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara 
nº 143, de 1958, que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício financeiro de 1959 
 

– Anexo nº 4 – Poder Executivo – Subanexo 4.06 – 
Comissão do Vale do São Francisco (incluído em 
Ordem do Dia nos têrmos do art. 91, letra "b" do 
Regimento Interno), tendo Parecer sob nº 515-58 da 
Comissão de Finanças, favorável ao Subanexo e às 
Emendas ns. 1 a 76. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto e as emendas. (Pausa). 
Não havendo quem faça uso da palavra, 

encerro a discussão. (Pausa). 
Em votação as Emendas ns. 1 a 76, que têm 

parecer favorável. 
Os Senhores Senadores que aprovam as 

emendas, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Estão aprovadas. 
São as seguintes as emendas aprovadas: 
 

Nº 1 
 
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social. 
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais. 
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São 

Francisco (art. 29 do A.D.C.T.). 
Suprima-se, nas diversas emendas do Adendo 

A, a expressão "...e outras..." 
 

Nº 2 
 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.21 – 
Aumente-se para Cr$ 16.000.000,00 o item 3 – 

Serviços de Terceiros e Encargos Diversos. 
 

Nº 3 
 

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social. 
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais. 
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3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São 
Francisco (art. 29 do A. D. C.T.). 

Adendo "A". 
3.0 – Energia. 
6) Redija-se assim: 
 

 Cr$ 
Usinas elétricas de Senhor do 
Bonfim – Jacobina, Catité, 
Juàzeiro, Seabra, Cotegipe, 
Moeda, e outras da região, bem 
como Coruripe e Cacimbinhas, 
Limoeiro de Anádia, em Alagoas.. 15.000.000,00 

 
Nº 4 

 
4.06 – Comissão do Vale do São Francisco. 
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social. 
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais. 
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do Vale 

do São Francisco – Adendo A. 
3.0 – Energia. 
 

 Cr$ 
Aproveitamento da Cachoeira do 
Indaiá, no Rio Indaiá, no 
Município de S. Gotardo, distrito 
de Rosalinda – para fornecimento 
de energia à Vila de Rosalinda...... 3.000.000,00 

 
Nº 5 

 
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social. 
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais. 
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São 

Francisco etc. 
3.0 – Energia. 

Inclua-se: 
 

 Cr$ 
Reforma da usina elétrica do Rio 
São Domingos, pertencente à 
Prefeitura Municipal de Arcos, 
Minas Gerais................................. 3.000.000,00 

 
Nº 6 

 
4.06 – Comissão do Vale do São Francisco. 
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e  

Social. 
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais. 
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São 

Francisco etc. 
3.0 – Energia. 
Inclua-se: 
 

 Cr$ 
15) Linhas de Transmissão, 

subestações e instalações 
correlatas destinadas ao 
sistema de irrigação nas 
margens do São Francisco, 
na região do Cabrobó, 
Belém do S. Francisco, 
Santa Maria da Boa Vista e 
Petrolina de acôrdo com 
planos e projetos conjuntos 
com a Companhia 
Hidrelétrica do S. Francisco.. 150.000.000,00 
 

Nº 7 
 

4.06 – Comissão do Vale do São Francisco. 
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social. 
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3.2.00 – Dispositivos Constitucionais. 
3.0 – Energia. 
Inclua-se: 
 

 Cr$ 
Usina elétrica de Coruripe............... 1.000.000,00 

 
Nº 8 

 
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e  

Social. 
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais. 
3.0 – Energia. 
 

 Cr$ 
Linhas de transmissão da Central 
Elétrica de Paulo Afonso e 
respectivas instalações, no  
sistema do Baixo S. Francisco, 
para os Municípios de Piaçabuçu, 
Coruripe, Igreja Nova e Pôrto Real 
do Colégio, no Estado de 
Alagoas............................................ 10.000.000,00 

 
Nº 9 

 
3.0 – Energia. 
Acrescente-se: 
 

 Cr$ 
Reforma e ampliação da rêde de 
distribuição de energia elétrica e 
obras complementares em Delmiro 
Gouveia – Alagoas (convênio entre 
CVSF e a Prefeitura de Delmiro 
Gouveia........................................... 2.000.000,00 

 

Nº 10 
 

3.0 – Energia. 
Acrescente-se: 
 

 Cr$ 
Linhas de transmissão Penedo 
Coruripe e Penedo – Piaçabuçu, 
com respectivas subestações e 
instalações complementares......... 40.000.000,00 

 
Nº 11 

 
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social. 
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais. 
3.0 – Energia. 
26) Sergipe. 
Acrescente-se: 
 

 Cr$ 
Projeto e construção de linha de 
transmissão de energia elétrica da 
C.H.E.S.F. de São Cristóvão a 
Itaporanga...................................... 1.500.000,00 

 
Nº 12 

 
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social. 
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais. 
3.0 – Energia. 
Inclua-se: 
 

Linhas de transmissão, 
subestações e instalações 
correlatas, destinadas ao sistema 
de irrigação nas margens do  
S. Francisco na região de 
Cabrobó, Belém do São Francis- 
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 Cr$ 
co, Santa Maria da Boa Vista e 
Petrolina, de acôrdo com planos e 
projetos conjuntos com a 
Companhia Hidrelétrica do S. 
Francisco....................................... 150.000.000,00 

 
Nº 13 

 
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social. 
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais. 
3.0 – Energia. 
Inclua-se: 
 

 Cr$ 
15) Para conclusão dos 

trabalhos de aproveitamento 
hidrelétrico do Rio Cochá, 
no povoado de Montalvânia, 
Município de Manga, no 
Estado de Minas Gerais....... 1.500.000,00 
 

Nº 14 
 
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e  

Social. 
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais. 
3.2.03 – Aproveitamento Econômico etc. 
3.0 – Energia. 
13) Minas Gerais. 
Acrescente-se: 
 

 Cr$ 
Para estudos e construção da 
rêde de transmissão elétrica e 
respectiva distribuição nos distritos 
de Carioca – Torneiros e Antunes 
do Município de Pará de Minas...... 4.000.000,00 

 

Nº 15 
 
4.06 – Comissão do Vale do São Francisco 

(CVSF). 
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e  

Social. 
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais. 
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São 

Francisco. 
4.1 – Transporte fluvial. 
Inclua-se: 
 

 Cr$ 
Obras complementares para 
construção de um pôrto, com 
flutuantes para carga e descarga 
de barcos em Petrolina................. 3.000.000,00 

 
Nº 16 

 
4.0 – Transportes e Comunicações. 
4.1 – Transporte fluvial. 
Acrescente-se: 
 

 Cr$ 
Obras complementares do Pôrto 
de Penedo – Alagoas.................... 5.000.000,00 

 
Nº 17 

 
4.1 – Transporte fluvial. 
Onde se lê: 
 

 Cr$ 
4) Para aquisição de balsas 

destinadas à travessia de 
veículos no Rio São 
Francisco e afluentes.............. 2.000.000,00 
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Modifique-se para: 
 

4) Para aquisição de balsas 
destinadas à travessia de 
veículos no Rio São Francisco 
e afluentes, sendo duas para 
regularizar o tráfego entre os 
Portos de Penedo, em 
Alagoas, e Neópolis, em 
Sergipe..................................... 4.000.000,00 

 
Nº 18 

 
2.0 – Regularização fluvial. 
Onde se lê: 
 

2) Estudos e projetos para 
melhoria das condições de 
navegabilidade da seção 
inferior e da barra do Rio São 
Francisco................................. 3.000.000,00 

 
Modifique-se para: 
 

2) Estudos e projetos para 
melhoria de navegabilidade da 
seção inferior e da barra do 
Rio São Francisco.................... 12.000.000,00 

 
Nº 19 

 
4.0 – Transportes e Comuntcações. 
4.1 – Fluvial. 
Inclua-se: 

 Cr$ 
Construcão do cais de Neópolis – 
Sergipe............................................ 5.000.000,00 

 

Nº 20 
 
2.0 – Regularização fluvial. 

 Cr$ 
(Aumente-se o item 1)  
  
Construção da barragem de Três 
Marias, etc. – para....................... 700.000.000,00 

 
Nº 21 

 
4.0 – Transportes e Comunicações. 
4.2 – Transportes Rodoviários. 
Modifique-se para: 
 

16) Retificação da rodovia 
Penedo – Maceió, que liga 
o Vale do S. Francisco ao 
Pôrto da Capital (ligação 
com a BR-11 Sul)................ 15.000.000,00 
 

Nº 22 
 
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social. 
3.1.00 – Dispositivos Constitucionais. 
4.0 – Transportes e Comunicações. 
4.2 – Transportes Rodoviários. 
Rodovia Petrolina, Casa Nova, Remanso, com 

ramais: 
Onde se diz: 
Cr$ 10.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 15.000,00. 
 

Nº 23 
 

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social. 
3.1.00 – Serviços em Regime Especial. 
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4.0 – Transportes e Comunicações. 
4.2 – Transportes Rodoviários. 
Inclua-se: 
 

 Cr$ 
Rodovia Penedo – Piaçabuçu........... 3.000.000,00 

 
Nº 24 

 
4.0 – Transportes e Comunicações. 
4.2 – Transportes Rodoviários. 
2) Trabalhos de melhora e conservação em 

rodovias e pontes do Vale do São Francisco. 
Inclua-se: 
 

 Cr$ 
Para construção de uma ponte 
sôbre o Rio Bongue, no trecho 
Aroeiras – Ilha das Flôres, no 
Município de Brejo Grande, Sergipe 2.500.000,00 

 
Nº 25 

 
4.0 – Transportes e Comunicações. 
Aumente-se para Cr$ 10.000.000,00 os itens 5 

e 6, isto é, estradas Ipirá a Morro do Chapéu etc. e 
Jacobina Remanso. 

 
Nº 26 

 
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e  

Social. 
3.1.00 – Dispositivos Constitucionais. 
4.0 – Transportes e Comunicações. 
4.2 – Transportes Rodoviários. 
Rodovia Floresta – Jativá, Cabrobó – 

Petrolina. 

Onde se diz: 
Cr$ 15.000.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 25.000.000,00. 
 

Nº 27 
 

4.0 – Transportes e Comunicações. 
4.2 – Transportes Rodoviários. 
1) Estudos, projetos e construção das 

seguintes rodovias de acesso e ligação ao Vale do 
São Francisco. 

Inclua-se: 
 

 Cr$ 
Para construção da estrada ligando 
Aroeiras a Ilha das Flôres – 
Município de Brejo Grande, Sergipe 3.000.000,00 
Para construção da estrada ligando 
Aroeiras a Brejão – Município de 
Brejo Grande, Sergipe...................... 3.000.000,00 

 
Nº 28 

 
4.06 – Comissão do Vale do São Francisco. 
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social. 
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais. 
4.2 – Transportes Rodoviários. 
Onde couber: 
 

 Cr$ 
Para completar a ligação rodoviária 
entre a Colônia de Formoso e a 
Colônia Agro-Pecuária de 
Paracatu, compreendendo o trecho 
intermediário de Montalvânia a 
Urucuia............................................ 3.000.000,00 
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Nº 29 
 

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social. 
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais. 
4.2 – Transportes Rodoviários. 
Onde se lê: 
 

 Cr$ 
II) Rodovia Paulo Afonso – 

Macururé – Curaçá ..................... 3.000.000,00 
 
Diga-se: 
 

II) Rodovia Paulo Afonso – 
Macururé – Curaçá..................... 8.000.000,00 

 
Nº 30 

 
4.2 – Transportes Rodoviários. 
Onde se lê: 
 

2) Trabalhos de melhoramentos e 
conservação em rodovias e 
pontes do Vale do São 
Francisco.................................. 20.000.000,00 

 
Modifique-se para: 
 

2) Trabalhos de melhoramentos e 
conservação em rodovias e 
pontes do Vale do São 
Francisco.................................. 15.000.000,00 

 
Nº 31 

 
4.06 – Comissão do Vale do São Francisco. 
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e  

Social. 
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais. 

3.2.03 – Aproveitamento econômico do Vale 
do São Francisco – Adendo "A". 

4.2 – Transportes Rodoviários. 
 

 Cr$ 
Para reconstrução da rodovia 
ligando Estrêla do Indaiá à Vila de 
Rosalinda....................................... 3.000.000,00 

 
Nº 32 

 
4.06 – Comissão do Vale do São Francisco. 
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social. 
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais. 
4.2 – Transportes Rodoviários. 
Estudos, projetos e construção de rodovias. 
 

 Cr$ 
Rodovia Petrolândia Floresta – 
Jatinã – Cabrobó – Santa Maria da 
Boa Vista – Petrolina...................... 

 
 

25.000.000,00 
 

Nº 33 
 

4.0 –  
Inclua-se: 
 

 Cr$ 
Para construção de linhas 
telegráficas a cargo do D.C.T. ...... 3.000.000,00 

 
Nº 34 

 
4.3 – Transporte Aéreo. 
Suprima-se a palavra "Brasília". 
 

Nº 35 
 

4.3 – Transporte Aéreo. 
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Acrescente-se: 
 

 Cr$ 
3) Concretagem das cabeceiras e 

recobramento asfáltico da pista 
principal do Aeroporto de Penedo 10.000.000,00 

 
Nº 36 

 
5.0 – Irrigação e Drenagem. 
1) Suprimam-se as expressões "estudos e 

projetos". 
 

Nº 37 
 

5.0 – Irrigação e Drenagem. 
Inclua-se: 
 

Para construção do cais  
de proteção em 
 

 
 

 Cr$ 
Ilha das Flôres, Município de Brejo 
Grande, Sergipe................................ 6.000.000,00 

 
Nº 38 

 
4.06 – Comissão do Vale do S. Francisco 

(C.V.S.F.). 
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e  

Social. 
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais. 
3.2.03 – Aproveitamento econômico e  

social. 
5.0 – Irrigação e Drenagem. 
Inclua-se: 
 

 Cr$ 
Irrigação no canal da Assunção em 
Cabrobó............................................. 5.000.000,00 

 

 
Nº 39 

 
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social. 
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais. 
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São Francisco (art. 29 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias) – Discriminação conforme Adendo "A". 
6.0 – Saúde. 
6.1 – Serviços básicos de saneamento e urbanismo. 
Substituam-se os itens 1, 2, 3 e 4 pelos seguintes: 

 
   Cr$ 
1) Estudo e projeto de abastecimento de água em Formosa – Goiás................  1.000.000,00 
2) Estudos, projetos e construção de sistemas de abastecimento de água,  

de acôrdo com o programa do Decreto nº 44.798, de 6 de novembro  
de 1958, nas seguintes localidades: Arcos – Abaeté – Araújos – Augusto 
de Lima – Baldim – Bambuí – Betim – Bocaiuva – Bom Despacho  
– Bonfim, inclusive Vila de Rio Manso – Brasília – Brumadinho – 
Buenópolis – Belo Vale – Cachoeira do Campo – Candeias – Cachoeira 
dos Macacos – Caeté – Capitólio – Castanópolis – Camucinho – Campos 
Altos – Carmo da Mata – Carmo do Parnaíba – Conceição do Mato  
Dentro, inclusive Vila de Congonhas do Norte – Congonhas – Contagem  
– Córrego Danta – Corinto – Carmópolis de Minas – Carmo do Cajuru  
– Coração de Jesus – Coronel Murta – Conselheiro Lafaiete – Cor- 
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 disburgo – Crucilândia – Cláudio – Cônego Dantas – Capim  
Branco – Curvelo – Desterro de Entre-Rios – Divinópolis – Dores  
do Indaiá – Esmeraldas – Espinosa – Estrêla do Indaiá – Formiga –  
Fortuna – Felixlândia – George Dantas – Galena – Grão Mongol –  
Guia Lopes – Iguatama – Itaúna – Itaguara – Inhaúma – Itabirito – Itaparica 
– Jaboticatuba – Jequitibá – Januária – Juramento – Teceaba – João 
Pinheiro – João Ribeiro – Jequitaí – Lagamar – Lagoa da Prata – Lagoa 
Santa – Lassance – Luz – Manga – Martinho Campos – Mateus Leme – 
Matutina – Maravilhas – Mato Verde – Matosinhos – Medina – Moeda – 
Moema – Montes Claros – Morada Nova – Morro do Pilar – Monte Azul – 
Mocambeiro – Nova Serrana – Oliveira – Ouro Prêto para o Distrito de 
Cachoeira do Campo – Ouro Branco – Papagaio – Pequi – Pains – Pitangui 
– Paraopeba – Paracatu – Pará de Minas – Passa-Tempo – Patos – Pedro 
Leopoldo – Perdigão – Perdões – Piracema – Pirapora – Pompeu – Piuí – 
Pimenta – Pitanga – Presidente Olegário – Porteirinha – Quartel Geral – Rio 
Paranaíba – Raposos – Resende Costa – Rio Acima – Santana do 
Pirapama – Santa Lusia– Santa Rosa – Santo Antônio do Monte – São 
José da Ponte – São Gotardo – São Tiago – São Gonçalo do Abaeté – São 
Gonçalo do Pará – São Romão – São Francisco – Sete Lagoas – Tapiraí – 
Vargem Bonita – Vespaziano – Tiros – Unaí – Várzea da Palma – Virgem 
da Lapa, em Minas Gerais; Angical – Barra – Barreiras – Barra do Mendes 
– Bom Jesus da Lapa – Brotas – Casa Nova – Central – Chorrochó –  
Côcos – Coribe – Curaçá – Caetité – Caen – Campo Formoso –  
Glória – Guarambi – Ibipetuba – Ibitiara – Igaporã – Ipupiara – Irecô – 
Jacobina – Jaguarari – Jeremoabo – Lapão – Morro do Chapéu – 
Mirangaba – Monte Santo – Oliveira dos Brejinhos – Paratinga – Palmares 
– Palmas de Monte Alto – Piatã – Pilão Arcado – Pindaí – Pindobaçu – 
Remanso – Riacho de Santana – Seabra – Santa Sé – Santana dos  
Brejos – Santo Inácio – Saúde – Senhor do Bonfim – Sobrado – Vila Poti – 
Usuá – Urandi – Uibaí – Xique-Xique, na Bahia; Afrânio – Afogados do 
Ingàzeira – Araripina – Bom Conselho – Betânia – Bodocó – Cruz Alta – 
Coripós – Cabrobó – Floresta – Ipubi – Mirandiba – Custódia – Inajá – 
Jatinã – Manissobal – Ouricuri – Pedra – São José do Egito – Santa Maria 
da Boa Vista – São José de Belmonte – Salgueiro – Serra Talhada – Ta- 
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   Cr$ 
 bira – Tacaratu e Sertânia, em Pernambuco; Tuparetama – Água Branca – 

Arapiraca – Batalha – Coruripe – Delmiro – Feira Grande – Igreja Nova – 
Junqueiro – Jacaré dos Homens – Major Izidoro – Mata Grande – Olivença 
– Ôlho d Água das Flôres – Piranhas – Pôrto Real do Colégio – Santana do 
Ipanema – São Braz – Traipu, em Alagoas; Aquidabã – Amparo – Ourituba 
– Canhenha – Caruru – Malhada dos Bois – Nossa Senhora das Dores – 
Nossa Senhora, da Glória – Paratitinga – Poço Redondo e Pôrto da Fôlha, 
em Sergipe, inclusive para estudos de aproveitamento de águas do São 
Francisco, no Estado de Alagoas ....................................................................  9.000.000,00 

3) Para execução dos seguintes sistemas de abastecimento de água, 
enquadrados no programa coordenado pelo Grupo de Trabalho para o 
Desenvolvimento do Nordeste (Decreto nº 44.798, de 6 de novembro de 
1958): 

  

 
  02) Alagoas.   
  Cr$   
 Pão de Açúcar.................................................................... 3.000.000,00   
     
  05) Bahia.    
      
 Carinhanha ........................................................................ 8.220.000,00   
 Correntina .......................................................................... 9.470.000,00   
 Cotegipe ............................................................................. 1.600.000,00   
 Macaúbas .......................................................................... 3.000.000,00   
 Paramirim ........................................................................... 3.500.000,00   
 Santa Maria da Vitória ....................................................... 5.000.000,00   
     
  13)Minas Gerais.    
      
 Grão Mogol ........................................................................ 2.640.000,00   
 Januária ............................................................................. 9.100.000,00   
 Manga ................................................................................ 1.530.000,00   
     
  17) Pernambuco.    
      
 Petrolândia ......................................................................... 2.000.000,00   
     
  26) Sergipe.    
      
 Neópolis .............................................................................   8.340.000,00  57.400.000,00 
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Nº 40 
 

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social. 
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais. 
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São 

Francisco (Art. 29 do A.D.C.T.) 
6.0 – Saúde. 
onde se diz: 
 

  Cr$ 
1) Estudos, projetos e 

construção dos sistemas de 
saneamento urbano e 
elaboração dos planos de 
urbanização das cidades de 
Pedro Leopoldo, Conselheiro 
Lafaiete, Lapa, Jacobina, 
Barra, Palmas de Monte 
Alto, Xique-Xique, Floresta, 
Joàzeiro, Pão de Açúcar, 
Cotegipe, Correntina e Barra 
do Mendes ............................ 40.000.000,00 

 Diga-se:  
 
  Cr$ 
1) Estudos, projetos e 

construção dos sistemas de 
saneamento urbano e 
elaboração dos planos de 
urbanização das cidades de 
Pedro Leopoldo, Conselheiro 
Lafaiete, Lapa, Jacobina, 
Barra, Palmas de Monte 
Alto, Xique-Xique, Floresta, 
Joàzeiro, Pão de Açúcar, 
Cotegipe, Correntina, Barra 
do Mendes, Santa Maria da 
Vitória, e Pôrto Real do 
Colégio ................................. 50.000.000,00 

 

Nº 41 
 

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social. 
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais. 
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São 

Francisco (Art. 29 do A.D.C.T.) – Adendo "A". 
0.6 – Saúde. 
2) Estudos, projetos e execução dos sistemas 

de abastecimento de água. 
Inclua-se: 
 

Inclua-se:  
 Cr$ 
Abastecimento de água de Santa 
Maria de Vitória ............................... 5.000.000,00 

 
Nº 42 

 
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social. 
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais. 
6.0 – Saúde. 
0.1 – Serviço Básico de Saneamento e 

Urbanismo. 
6) Construção do sistema de saneamento da 

cidade de Petrolina, em cooperação com o SESP. 
onde se diz: 
 

Cr$ 5.000. 000,00.  
Diga-se:  
Cr$ 10.000.000,00  

 
Nº 43 

 
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e  

Social. 
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais. 
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do Vale o 

São Francisco – Adendo "A". 
6.0 – Saúde. 
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6.1 – Serviços Básicos de Saneamento. 
 

  Cr$ 
 Destaque-se da verba de 

Cr$ 40.000.000,00 p/ obras 
de saneamento e esgôto 
sanitário na cidade de Santa 
Luzia, em Minas Gerais ........ 6.000.000,00 

 
Nº 44 

 
4.06 – Comissão do Vale do São Francisco 

(CVSF). 
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social. 
3.2.01 – Aproveitamento econômico do rio. 
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais. 
6.0 – Saúde. 
6.1 – Serviços Básicos de Saneamento. 
 

  Cr$ 
 Construção do sistema de 

saneamento da cidade de 
Petrolina, em cooperação 
com o SESP. – Aumente-se 
para ...................................... 12.000.000,00 

 
Justificativa 

 
O projeto do sistema de saneamento da 

cidade de Petrolina já está concluído. A natureza do 
terreno onde está construída a cidade não permite a 
instalação de fossas séticas. Êste fato tem causado 
os maiores problemas sanitários à cidade, que vive 
com surtos de febre tifóide permanente. – Novaes 
Filho. 

 
Nº 45 

 
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e  

Social. 
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais. 
13) Minas Gerais. 

Acrescente-se: 
 

 Cr$ 
Para abastecimento de água à 
cidade de Caité, Minas Gerais ...... 2.000.000,00 

 
Nº 46 

 
0.6 – Saúde. 
Redija-se o item 4 da seguinte forma: 
 

 Cr$ 
Construção dos sistemas de 
saneamento das cidades de 
Petrolina e Juazeiro ....................... 15.000.000,00 

 
Nº 47 

 
0.6 – Saúde. 
6.1 – Serviço Básico de Saneamento e 

Urbanismo. 
Acrescente-se: 
 

 Cr$ 
Ampliação dos serviços de 
saneamento e higienização da 
cidade de Penedo, em cooperação 
com a Prefeitura Municipal e o 
SESP ............................................. 5.000.000,00 

 
Nº 48 

 
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e  

Social. 
3.2.00 – Dispositivos. Constitucionais. 
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São 

Francisco (Art. 29 do A.D.C.T.) 
– Adendo "A". 

0.6 – Saúde. 
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Redija-se assim: 
 

  Cr$ 
3) Estudos e obras de 

aproveitamento das águas 
do São Francisco nos 
municípios situados no 
Polígono das Sêcas, em 
Alagoas, inclusive Batalha 
(Cruzeiros 3.000.000,00) ...... 15.000.000,00 

 
Nº 49 

 
0.6 – Saúde. 
 

  Cr$ 
 Aumente-se o item 2) para ... 3.000.000,00 

 
Nº 50 

 
6.0 – Saúde. 
6.1 – Serviço Básico de Saneamento e 

Urbanismo. 
Dê-se a seguinte redação ao item 1): 
 

   
Estudos, projetos e construção dos 
sistemas de saneamento urbano e 
elaboração dos planos de 
urbanização das cidades de Pedro 
Leopoldo Lafaiete, Lapa, Jacobina 
de Monte Alto, Xique-Xique, 
Floresta, Joàzeiro, Pão de Açúcar, 
Pôrto Real do Colégio, Cotegipe, 
Correntina e Barra de Mendes ........ 40.000.000,00 

 
Nº 51 

 
6.0 – Saúde. 
6.1 – Serviços Básicos de Saneamento e 

Urbanismo. 

Acrescente-se: 
 

  Cr$ 
Aquisição e instalação de Estação 
de Tratamento para o serviço de 
abastecimento de água da cidade 
de Penedo, a cargo do SESP ........ 5.000.000,00 

 
Nº 52 

 
6.0 – Saúde. 
6.2 – Assistência Médico-Sanitária. 
Inclua-se: 
 

  Cr$ 
 Para construção do Hospital 

de Neópolis, em Sergipe ...... 2.000.000,00 
 

Nº 53 
 

4.06 – Comissão do Vale do São Francisco 
(CVSF). 

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social. 
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais. 
(CVSF). 
3.2.03 – Aproveitamento econômico do rio. 
6.0 – Saúde. 
6.2 – Abastecimento de água. 
Inclua-se: 
17) Pernambuco. 
 

   
 Estudos, projetos e 

execução dos sistemas de 
abastecimento de água, 
inclusive traçado urbano  
em convênio com a 
Comissão do Vale e as 
Prefeituras interessadas, nas 
seguintes localidades:  
– Afrânio, Ipubi, Betânia,   
São José do Belmonte,  
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  Cr$ 
 Tuparetama, Carnaíba, 

Bodocó, Mirandiba, 
Verdejante, Santa Maria da 
Boa Vista, Cabrobó, Cruz de 
Malta, Tabira, Itapetim, 
Custódia, Petrolândia e 
Tacaratu ............................... 25.000.000,00 

 
Justificação 

 
São povoados que estão a exigir um sistema 

de abastecimento de água. Na totalidade já possuem 
o manancial para a distribuição. – Novaes Filho. 

 
Nº 54 

 
6.2 – Assistência Médico-Sanitária. 
 

  Cr$ 
Aumente-se o item 1 – Para 
custeio de unidades hospitalares 
etc. – para ...................................... 90.800.000,00 

 
Nº 55 

 
04 – Conselho Nacional de Desportos. 
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social 
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais. 
3.2.03 – Aproveitamento econômico do Rio S. 

Francisco (Art. 29. do A.D. C.T.) – Discriminação 
conforme o Adendo "A". 

6.0 – Saúde. 
6.1 – Serviços básicos de saneamento e 

urbanismo. 
Inclua-se: 
 

a) Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte para retificação e 
saneamento do Córrego do 
Leitão ...................................... 20.000.000,00 

 

  Cr$ 
b) Prefeitura de Belo Horizonte 

para retificação do Ribeirão do 
Arruda ..................................... 20.000.000,00 

 Total ..................................... 40.000.000,00 
 

Nº 56 
 

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social. 
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais. 
6.0 – Saúde. 
6.2 – Assistência Médico-Sanitária. 
Acrescente-se: 
 

  Cr$ 
Para compra de um Hospital 
Volante, p/ ser utilizado pelas 
Pioneiras Sociais ........................... 3.018.000,00 

 
Nº57 

 
4.06 – Comissão do Vale do São Francisco 

(CVSF). 
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e  

Social. 
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais. 
3.2.03 – Aproveitamento econômico  

do rio. 
6.2 – Assistência Médica e Saúde. 
Inclua-se: 
 

  Cr$ 
Conclusão da Maternidade de 
Petrolina ........................................ 2.000.000,00 

 
Justificação 

 
Foi iniciada a construção da Maternidade anexa 

ao Hospital Regional de Petrolina. É uma velha 
aspiração de tôda população do Município. Não pode 
faltar ajuda da Comissão para tão significativo 
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empreendimento que vem completar a grandiosa 
obra de recuperação médico-sanitária que vem 
sendo executada no Vale do S. Francisco. – Novaes 
Filho. 

 
Nº 58 

 
7.0 – Desenvolvimento Cultural. 
5) Diga-se: Para. outros encargos 

educacionais e sociais mediante convênios com 
entidades educacionais dos Estados e Municípios. 

 
Nº 59 

 
4.06 – Comissão do Vale do São Francisco 

(CVSF). 
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social. 
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais. 
3.2.03 – Aproveitamento econômico do Rio 

São Francisco (art. 29 do A.D.C.T. – Discriminação 
conforme Adendo "A"). 

7.0 – Desenvolvimento Cultural. 
Suprima-se o item 5) e respectiva dotação. – 

Freitas Cavalcanti. 
 

Nº 60 
 

4.06 – Comissão do Vale do S. Francisco 
(C.V.S.F.). 

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social. 
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais. 
3.2.03 – Aproveitamento econômico do Rio S. 

Francisco (art. 29 do A.D.C.T – Discriminação 
conforme Adendo "A"). 

7.0 – Desenvolvimento Cultural. 

  Cr$ 
Para aperfeiçoamento e 
desenvolvimento do ensino 
primário nos Municípios do Vale 
do São Francisco, em convênio 
com o Estado de Minas Gerais, 
inclusive para construção de 
prédios ........................................... 15.000.000,00 

 
Nº 61 

 
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social. 
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais. 
7.0 – Desenvolvimento Cultural. 
Inclua-se: 
 

  Cr$ 
Ginásio de Neópolis – Sergipe ...... 1.000.000,00 

 
Nº 62 

 
4.06 – Comissão do Vale do São Francisco. 
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e  

Social. 
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais. 
8.0 – Desenvolvimento da Produção. 
7.0 – Desenvolvimento Cultural. 
Aumente-se para Cr$ 11.000.000,00 o item 1) 

referente aos Serviços Educacionais e Assistenciais 
a cargo das Dioceses São Franciscanas. – Freitas 
Cavalcanti. 

 
Nº 63 

 
7.0 – Desenvolvimento Cultural. 
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Acrescente-se: 
 

  Cr$ 
12) Ginásio Diocesano de 

Penedo, a cargo da Diocese 
de Penedo, e Ginásio Hélio 
Lemos, de Piaçabuçu, sendo 
um milhão para cada 
instituição .............................. 2.000.000,00 

 
Nº 64 

 
4.06 – Comissão do Vale do São Francisco. 
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social. 
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais. 
7.0 – Desenvolvimento Cultural. 
 

  Cr$ 
Escola Profissional mantida pelas 
Obras Sociais da Paróquia de 
Delmiro .......................................... 300.000,00 

 
Nº 65 

 
7.0 – Desenvolvimento Cultural. 
Inclua-se: 
 

  Cr$ 
Para construção do Ginásio de 
Neápolis – Sergipe ........................ 5.000.000,00 

 
Nº 66 

 
4.06 – Comissão do Vale do São Francisco. 
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social. 
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais. 
3. 2.03 – Aproveitamento econômico do rio. 

Onde se lê: 
 

  Cr$ 
Serviços educacionais a cargo das 
Dioceses – Cruzeiros 
5.000.000,00, aumente-se para ..... 10.000.000,00 

 
Nº 67 

 
4.06 – Comissão do Vale do São  

Francisco. 
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e  

Social. 
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais. 
3.2.03 – Aproveitamento econômico  

do rio. 
7.0 – Desenvolvimento Cultural. 
Onde se lê: 
 

  Cr$ 
Patronato Agrícola do S. Francisco 
– Cruzeiros 5.000.000,00 (cinco 
milhões de cruzeiros), aumente-se 
para: Patronato Agrícola do São 
Francisco da Diocese de Petrolina 
– Estado de Pernambuco .............. 8.000.000,00 

 
Nº 68 

 
4.06 – Comissão do Vale do São Francisco 

(CVSF). 
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e  

Social. 
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais. 
3.2.03 – Aproveitamento econômico  

do rio. 
8.0 – Desenvolvimento da Produção. 
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Onde se lê: 
 

  Cr$ 
Pôsto de Colonização de 
Assistência da Diocese de 
Petrolina ........................................ 3.000.000,00 

 
Aumente-se para: 
 

  Cr$ 
Pôsto de Colonização e 
Assistência da Diocese de 
Petrolina ........................................ 5.000.000,00 

 
Nº 69 

 
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e  

Social. 
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais. 
8.0 – Desenvolvimento da Produção. 
8.1 – Colonização. 
 

  Cr$ 
6) Demarcação e instalação de 

novos lotes para colonos, 
inclusive execução do projeto 
da rêde de irrigação e 
conclusão do conjunto da 
escola paroquial, no Núcleo 
Colonial de Petrolândia ........... 3.000.000,00 

 
Nº 70 

 
8.2 – Fomento da Produção Vegetal, Animal e 

Mineral. 
Acrescente-se: 
Tudo de acôrdo com plano a ser  

apresentado pela CVSF, e que servirá de base à lei 
a ser aprovada pelo Congresso Nacional, 
discriminando a aplicação da Verba orçamentária. 

Nº 71 
 

Onde se lê: 
8.2 – Fomento da Produção Vegetal, Animal e 

Mineral. 
3) Carteira de Revenda. 
Leia-se: 
8.2 – Fomento da Produção Vegetal, Animal e 

Mineral. 
3) Carteira de Revenda mediante convênio 

com o Ministério da Agricultura. 
 

Nº72 
 

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social. 
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais. 
8.2 – Fomento da Produção Vegetal, Animal e 

Mineral. 
Acrescente-se: 
 

  Cr$ 
8) Para instalação de um campo 

permanente de produção de 
sementes selecionadas de 
arroz, pela residência Agrícola 
de Penedo ............................... 3.000.000.00 

9) Instalação de um Laboratório 
de Combate à Raiva pela 
CVSF em Penedo ................... 1.000.000,00 

 Total ............................... 4.000.000, 00 
 

Freitas Cavalcanti. 
 

Nº 73 
 

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e  
Social. 

3.2.00 – Dispositivos Constitucionais. 
3.2.03 – Aproveitamento econômico do S. 

Francisco. 
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8.2 – Fomento da Produção Vegetal, Animal e 
Mineral. 

Acrescente-se: 
 

  Cr$ 
Para a instalação de um campo de 
viticultura de mesa e fomento no 
Município de Petrolândia ............... 1.000.000,00 

 
Nº 74 

 
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social. 
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais. 
8.0 – Desenvolvimento da Produção. 
8.2 – Fomento da Produção Vegetal, Animal e 

Mineral. 
 

  Cr$ 
1) Execução de serviços de 

fomento agrícola, 
mecanização da lavoura, 
fomento e defesa da  
pecuária e da produção 
mineral; fomento da 
piscicultura, pequena 
irrigação e reaparelhamento 
da patrulha mecanizada de 
Caetité e instalação da 
Residência Agrícola de 
Paramirim (Cruzeiros 
80.000.000,00) – Aumente-se 
para ....................................... 90.000.000,00 

 
Nº 75 

 
 

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e  
Social. 

3.2.03 – Aproveitamento econômico do São 
Francisco (Art. 29 do Ato das Disposições 
Transitórias). – Discriminação conforme Adendo  
"A". 

8.2 – Fomento da Produção Vegetal, Animal e 
Mineral. 

Acrescente-se: 
 

  Cr$ 
Serviço de conservação do solo no 
Estado de Alagoas, em convênio 
com o Fomento Agrícola do Estado  2.000.000,00 

 
Nº 76 

 
Onde se lê: 
8.3 – Serviço de Emergência. 
1) Serviços Assistenciais diversos e socorro de 

emergência às populações do Vale do São Francisco. 
Leia-se: 
8.3 – Serviços de Emergência. 
1) Serviços Assistenciais diversos e socorro de 

emergência às populações do Vale do São Francisco 
a serem realizados de acôrdo com a discriminação 
que será feita em lei pelo Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto 
assim emendado. 

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

Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado que vai à 

Comissão de Finanças para Redação Final: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Nº 143, de 1958 
 

(Nº 4.180-B, de 1958, na Câmara dos Deputados) 
 

Estima a Receita e fixa a Despesa da União 
para o exercício financeiro de 1959. 

 
Anexo 4 – Poder Executivo 
Subanexo 4.06 – Comissão do Vale do São 

Francisco 
(Já publicado em Suplemento) 

 



– 1221 – 
 

Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara, 
n º 153, de 1958, que abre ao Congresso Nacional o 
crédito suplementar de Cr$ 4.200.000,00, em refôrço 
do Orçamento vigente (incluído em Ordem do Dia em 
virtude de dispensa de interstício, concedida na 
sessão anterior, a requerimento do Senhor Senador 
Domingos Vellasco). tendo Parecer Favorável sob 
nP 514, de 1958, da Comissão de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado que vai à 

sanção. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 153, de 1953 

 
(Nº 4.675-A, de 1958, na Câmara 

dos Deputados) 
 
Abre ao Congresso Nacional o crédito 

suplementar de Cruzeiros 4.200.000,00 (quatro 
milhões e duzentos mil cruzeiros) em refôrço do 
Orçamento vigente. 

 
O Congresso Nacional decreta 
Art. 1º É aberto o crédito suplementar de Cr$ 

2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil 
cruzeiros) à Subconsignação 1.1.23 – Gratificação 
Adicional por Tempo de Serviço – Consignação 
1.1.00 – Pessoal Civil, Verba 1.0.00 – Custeio 2.01 – 
Câmara dos Deputados – Anexo 2 – Poder 
Legislativo, da Lei nº 3.327-A, de 3 de dezembro de 
1957. 

Art. 2º É igualmente aberto o crédito 
suplementar de Cruzeiros 1.400.000,00 (um 
milhão e quatrocentos mil cruzeiros) à 
Subconsignação 1.1.23 – Gratificação  
Adicional por Tempo de Serviço – Consignação 
1.1.00 – Pessoal Civil, Verba 1.0.00 – Custeio, 
2.02 – Senado Federal – Anexo 2 – Poder 
Legislativo, da Lei nº 3.327, de 3 de dezembro de 
1957. 

Art. 3º O crédito de que trata a presente  
Lei será automàticamente registrado pelo Tribunal  
de Contas e distribuído ao Tesouro Nacional, 
dispensadas as exigências do art. 93 do 
Regulamento do Código de Contabilidade Pública da 
União. 

Art. 4º A presente lei. entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

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

Não há oradores inscritos. (Pausa). 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 

sessão. 
Designo para a desta tarde a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 
1 – Discusão única, do Projeto de Lei da 

Câmara, nº 117, de 1,958, que concede o auxilio 
de Cruzeiros 800.000,00 à Casa do Estudante do 
Brasil, para amortização de sua dívida com o 
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 
Comerciários, tendo Pareceres (ns. 459 e 460, de 
1958) das Comissões : de Constituição e Justiça, 
favorável; e de Finanças, favorável com a Emenda 
que oferece de n.º 1-C. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 10 horas e 35 

minutos. 
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